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D E R OZET
iedere 14 dagen gratis huis-aan-huis

Nieuw winkelcomplex Kranenburg
opent op 11 november

Voorzitter, graag vraag ik u het woord
om de heer Slinkman te feliciteren met
zijn herbenoeming als burgemeester
van Berg en Dal. Dat kunt u moeilijk
zelf doen. Alleen Napoleon zou dit
hebben gedaan. Als voorzitter van de
vertrouwenscie zal ik dat doen.

Donderdag 11 november openen Penny en Müller hun deuren in het nieuwe winkelcomplex ‘Weide Park’. Supermarkt Rewe volgt in januari.
KRANENBURG. Het nieuwe winkelcomplex ‘Weide Park’ aan de oostkant
van Kranenburg nadert zijn voltooiing.
Het hypermoderne winkelcomplex –
qua bouw, aanleg en inrichting in lijn
met strenge milieueisen – opent op

donderdag 11 november haar deuren.
Althans twee van de drie winkels doen
dat: supermarkt Penny en nieuwkomer
Müller (luxe drogistketen). Supermarkt
Rewe volgt naar verwachting begin
2022, genoemd wordt de datum 13
januari.

Grote
reddingsactie in
Kekerdom

Voor de gemeente Kranenburg was het
aspect duurzaamheid een belangrijk
punt bij de bouw van het winkelcomplex. Gestreefd wordt naar het “GoldZertifikat” van de Duitse Vereniging
voor Duurzaam Bouwen. In de oude
Rewe-vestiging komt een drankenhal
en ook in de oude Penny zal een nieuwe bestemming (geen supermarkt) krijgen. (HM; info deels uit Niederrhein
Nachrichten)

Onlangs heeft er een grote reddingsactie plaatsgevonden in Kekerdom. In een
put bij boerderijwinkel De Hazelaarshof ontdekte Jurre van Oostendorp (4
jaar) een opgesloten rugstreeppad. De
rugstreeppad staat op de Rode lijst
geclassificeerd als ‘gevoelig’. De soort
is beschermd volgens de Wet
Natuurbescherming.
Nadat er een goed stuk hout was gevonden is het gelukt om de rugstreeppad
uit de put te halen. Eenmaal in het hoge
gras gezet, genoot hij met kleine sprongetjes weer van zijn vrijheid.

oplage: 25.000

Toespraak bij herbenoeming
burgemeester Slinkman
Als voorzitter van de vertrouwenscommissie hield Mechteld ten
Doesschate de volgende toespraak
bij de herbenoeming van burgemeester Mark Slinkman:

Allereerst dus hartelijk gefeliciteerd.
Men is niet over 1 dag ijs gegaan: al op
22 januari 2021 kregen wij instructies
van de c.d.k. Duurt dus precies 9 maanden, maar dan heb je ook iets.
Gesprekken met de veiligheidsregio,
brandweer, politie, gemeentesecretaris,
wethouders. Dit alles via teams/ipads.
Daarna dus de gemeenteraad, om dan
de aanbeveling te maken voor binnenlandse zaken via de c.d.k.
Alsof dit niet genoeg was nog even met
de adviseur van de vertrouwenscie, de
duizendpoot de heer van Workum, naar
de c.d.k., even kijken of er toch niet
nog iets was en om de sfeer in Berg en

Dal te proeven.
De rol van burgervader ligt u goed. Bij
60-jarige huwelijken staat u altijd als
stralend middelpunt op de foto's in de
courant. Ook bij droevige omstandigheden gaat u bij deze inwoners op visite, als blijk van medeleven en om steun
te verlenen, dat komt helaas ook nogal
eens voor. U bent crisisbestendig en
laat zich niet de kaas van het brood
eten, u staat uw mannetje.
U krijgt in de regio datgene voor elkaar
dat belangrijk is voor Berg en Dal.
Bijvoorbeeld, je moet toch wel van
goede huize komen om bij een zwaargewicht als de burgemeester van
Nijmegen, de heer Bruls, het voor
elkaar te krijgen dat de ladderwagen
van de brandweer hier blijft.
Er zijn helaas nog veel zaken die hier
opgelost moeten worden: jeugdzorg,
tekort aan geld, zorgen om de coronaepidemie… kortom, zorgen genoeg om
opgelost te worden in de komende 6
jaar.
Als hulpje voor al die zorgen geef ik u
hierbij een sorgenfresser, misschien
biedt die enige soelaas.
Op naar de volgende 6 jaar!

Verkiezingsuitslagen Kranenburg
KRANENBURG. In de gemeente
Kranenburg kende de verkiezingsuitslag een iets ander beeld dan de landelijke uitslagen: CDU 36%, SPD 28,8%,
Grüne 13,5%, FDP 10,6%, AFD 4,3%,
Linke 2,2%, overige 4,6%. De gemeente Kranenburg omvat de plaatsen:
Frasselt,
Grafwegen,
Mehr,
Kranenburg, Schottheide, Wyler en
Zyflich.
Wie volgt Angela Merkel op?
BERLIJN. De parlementsverkiezingen
voor de Duitse Bondsdag waren ongekend spannend met in de finale een
nek-aan-nek race tussen CDU en SPD.
Duitsland stemde als volgt: SPD
25,7%, CDU-CSU 24,1%, Grüne
14,8%, FDP 11,5%, AFD 10,3%, Linke
4,9%, overige 8,7%. Verwacht wordt
een 3-partijen coalitie met SPD dan wel

CDU/CSU, FDP en Groenen. Dit betekent dat de ‘Kanzlerfrage’ open is: Olaf
Scholz (SPD) of Armin Laschet
(CDU). Men hoopt er vóór de kerst uit
te zijn. Tot die tijd blijft Angela Merkel
als Kanzlerin “im Amt”. [HM]

SHIATSU-MASSAGE
& ACUPUNCTUUR
bij gezondheidsklachten
www.floorpieper.nl
Floor Pieper
Beek - Iepstraat 11
T: 06 57 59 66 81
Veelal vergoed door verzekeraars

Afspraak maken is mogelijk
via de website of telefonisch

Wooninitiatief Vereniging Groesbeekse Knarren
werkt bouwplannen verder uit

Knarrenhof in Groesbeek

Heel kras...

Samen bouwen aan een omgeving waar bewoners elkaar
kennen, waar iedereen naar vermogen meedoet, waar we
als goede buren naar elkaar omzien en waar nodig elkaar
helpen. Dat is waar Vereniging Groesbeekse Knarren
voor staat. Het college van Berg en Dal geeft toestemming
om het wooninitiatief van de ‘Krasse Knarren’ verder uit
te werken.
Op het perceel van de Pannenstraat 10 en Mooksestraat 19 in
Groesbeek wil de vereniging 22 tot 24 woningen bouwen.
Het gaat om drie blokken van twee bouwlagen. Elk blok
heeft zes koopappartementen van ongeveer 100 m2, afhankelijk van de wensen van de toekomstige bewoners. Achter
de fietsenwinkel komen vier tot zes sociale huurwoningen.
Het wooninitiatief is bedoeld voor senioren: 55 jaar en ouder.
Ze willen voor iedereen een zelfstandig, levensloopbestendige woning met een tuintje of balkon. Met daarnaast een
gezamenlijke tuin en gemeenschappelijke ruimtes waar ze
elkaar ontmoeten, af en toe met elkaar eten of kleinschalige
activiteiten organiseren. Een plek waar ze gezamenlijk zelfstandig ondersteund oud kunnen worden. De keuze voor
deze locatie hangt samen met het woongenot in een natuurlijke omgeving, in het centrum van Groesbeek, dichtbij de
voorzieningen.
Om de groene uitstraling van de locatie te behouden bouwen
de initiatiefnemers niet direct aan de Pannenstraat. De voorkant van de locatie krijgt een volledig groene uitstraling. Je
ziet geen parkeerplaatsen, fietsen of individuele afgescheiden tuintjes. Het groene karakter van de gezamenlijke tuin
verwerken ze in de architectuur van de nieuwbouw.
Unieke manier van bouwen
Wethouder Verheul: “De initiatiefnemers hebben mooie
ambities op het gebied van duurzaamheid. Zo stellen de initiatiefnemers een groenplan op. En kijken ze naar klimaatadaptatie, circulair bouwen, duurzaamheid en natuurinclusief bouwen.”

Millingen a/d Rijn, Kekerdom
Erlecom, Leuth, Ooij, Persingen,
Beek, Ubbergen, Berg en Dal,
Nijmegen-oost, Groesbeek,
de Horst, Breedeweg
Heilig Landstichting
Kranenburg, Wyler,
Zyfflich, Keeken, Bimmen
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Beste bieleman
van Gelderland
MILLINGEN. Zaterdag 9 oktober is
het weer zover, in zaal O.E.V. in
Millingen aan de Rijn komen 65 bielemannen en vrouwen uit Gelderland
weer strijden om de jaarlijkse titel van
beste bieleman binnen te halen.
De zaal is omgebouwd tot hak-arena.
Hier zullen de senioren, junioren en
aspiranten gaan hakken in meerdere
rondes.
Ook de bielemannen van O.E.V. zullen
hieraan deelnemen. De bielemannen
worden vanaf 15.00 uur ontvangen.
Na de loting zal de strijd rond 15.45 uur
beginnen en rond 20.00 uur zal de finale plaats vinden.
Alles zal deze middag en avond worden
omlijst door Feest DJ Mike.
Natuurlijk gelden de volgende toegangsregels,
coronatoegangsbewijs(app), herstel bewijs of een negatieve uitslag niet ouder dan 24 uur. En
natuurlijk uw ID.
Iedereen is van harte welkom om de
bielemannen aan te moedigen. Wij zorgen dat de drank gekoeld is en de BBQ
aan is. En alles is zo ingericht dat iedereen de hakarena kan zien.
Toegang is gratis.
Dreuge tent, Heerbaan 190 Millingen
aan de Rijn

Wethouder van de Scheur: “We willen als gemeente collectieve woonvormen stimuleren. Ik ben dan ook trots dat de
eerste geschikte locatie gevonden is.”
College neemt principestandpunt in Wooninitiatief
Vereniging Groesbeekse Knarren diende een principeverzoek in. Dit is een soort concept aanvraag op hoofdlijnen.
Het college van Berg en Dal moet dan een principestandpunt
innemen. Met een principestandpunt kan de initiatiefnemer
kijken of de gemeente het een goed plan vindt. Zo kan de initiatiefnemer het bouwplan verder uitwerken. Het college
staat positief tegenover dit wooninitiatief, maar heeft wel
twee voorwaarden. Het bouwplan moet een groene uitstraling krijgen. En het moet een open en toegankelijke locatie
worden.
De vereniging werkt de bouwplannen nu verder uit.
Vereniging Groesbeekse Knarren: “We zijn erg blij met het
positieve standpunt van het college. We gaan nu de direct
aanwonenden informeren. De reacties van hen nemen we
mee in de verdere uitwerking van het plan. Op 5 oktober
bespreken we het plan in de ledenvergadering. Hierna organiseren we een informatiebijeenkomst voor de rest van de
omgeving. Ook deze reacties verwerken we in het plan.”

024 - 397 5052

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid
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Telefoon: (024) - 388 3273

LOPEND BUFFET

www.vblkozijnen.nl

Onbeperkt eten (incl. toetje)

€ 22,50

Houts- l
koolgril

Chinees Indisch Restaurant

Son San

kinderen tot 12 jaar € 12,50
Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag 14.00 - 23.00 uur
Zondag 12.00-23.00 uur. Dinsdag gesloten

Ernst-Goldschmidt Straße 26, 47533 Kleve
Tel. 0049 2821 590 3569 • saraygarten@outlook.de

Burgemeester Eyckelhofstraat 17
6566 AR Millingen aan de Rijn
Tel.: 0481 - 431345
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Maandmenu oktober

€ 17,40 (2 personen)

GEOPEND Elke maandag, dinsdag, donderdag,
vrijdag en zaterdag van 10 tot 16 uur

Menu B

-

Hezelstraat 26a, 6576 JN Ooij
Telefoon 024-663 1272
www.kasteelschehof.nl
info@kasteelschehof.nl

www.saraygarten.de

Openingstijden
Dinsdag t/m Donderdag vanaf 15.00
Vrijdag t/m Zondag vanaf 12.00 tot 21.30

-

Kasteelsche Hof

Huifkartochten / Trouwvervoer / Ponyrijden
Specialistische dagbesteding en
individuele begeleiding

Kerst: 25 & 26 Oud&Nieuw: 31 december

RAMEN - DEUREN - SERRES

Menu A
Babi Pangang
Tjap Tjoy
Saté (2st.)
Kerry Ko (6st.)
Grote portie witte
rijst

Stalhouderij

Tomatensoep (2st.)
Babi Pangang
Tjap Tjoy
Kip met kerriesaus
Kerry Ko (6st.)
Grote portie witte
rijst

Voor uw tuinonderhoud bent u nu aan het juiste adres
bij KRAAYENHOF HOVENIERS, LEUTH

Ook voor snoeiwerk, tuinrenovatie,
periodiek onderhoud.

Inname: alleen maandag van 10-15 u. ivm corona
Industrieweg 19, Groesbeek - 06-11199935
Email: kringloopgbk@hotmail.nl
www.kringloop-groesbeek.eu

info@kraayenhofhoveniers.nl
tel 0653994251

€ 24,90 (2-3 personen)

Arno's Haarmode
Tel. 0481-433407
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HALLOWEEN
SPOOKVILLA!

OP=OP!

Maak je HALLOWEEN SPOOKVILLA
nóg spannender met de
GRATIS** Halloween stickers!
* Bij €25 aan boodschappen op:
vrijdag 15 oktober, zaterdag 16 oktober,
zondag 17 oktober 2021.
** Bij €10 aan boodschappen,
één stickervel vanaf:
maandag 18 oktober 2021,
zolang de voorraad strekt.

© 2021 | Concept, ontwerp en realisatie: Ivo van Sluis, www.ivovansluis.nl in opdracht van Nico de Witt PLUS

Nico de Witt

Openingstijden: ma-za 8.00-21.00 // zo 8.00-20.00

Waterstraat 27 // Beek-Berg en Dal

5 oktober 2021

Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

Geen spoed - wel politie:
0900-8844
GGD 024-3297297
DIERENPOLITIE: 144
Brandweer: 024-355 55 55 of 112
POLITIE:
Steunpunt Millingen, Heerbaan 115 Millingen alleen op afspraak: 0900-8844
Steunpunt Groesbeek, Dorpsplein 1 Groesbeek (gemeentehuis) alleen op afspraak:
0900-8844
AED Beheer Ubbergen: tel 0617422051
AED (defibrillator) locaties:
- Kekerdom: Kulturhus Schoolstraat 7, +
Botsestraat 37 + Weverstraat 94
-Leuth: Spar Kerkplein + Overhaag +VVLK
- Erlecom: garage Erlecomseweg 42,
- Ooij: SVO + Spar Reiner van Ooiplein +
Marialaan 9 + Oortjeshekken + B&B
Nachtje Ooij, Ooijse Bandijk 9 +
CleanLease, De Bouwkamp 8
- Ubbergen: Rijksstr.w.56,Ubbergensdijk 11
- Beek: Nieuwe Holleweg 1 + Kwartelstr.4
+ Nesciostr. 19
-Berg en Dal: flat B Stollenbergw. 102-138;
Appartementencomplex Groot Berg en Dal,
Oude Kleefsebaan 221,
-Persingen, Groot Kuppenhof, Leuthsestr.13
MELD MISDAAD ANONIEM
0800-7000
AANGEREDEN REEWILD
Bij Grofwild aanrijdingen (reeën en zwijnen)
dient men 112 te bellen. De politie zal dan de
dienstdoende persoon oproepen. Andere aangereden dieren kunt u ook melden bij de politie, deze meldingen zullen, indien nodig,
met hulp van de dierenambulance worden afgehandeld.
GEMEENTEHUIS:
• Gem. Berg en Dal, Dorpsplein 1, tel.14024
Locatie Millingen: Kulturhus.

Nutsbedrijven e.d.
NUON:Service nummer: 0900-0808;
bereikbaar ma. t/m vrij. 08.00-17.00 uur
LIANDER NETBEHEER
Nationaal storingsnummer gaslucht,
elektriciteits-, gas- of meterstoring:
0800-9009 www.meterkastman.nl
Meldingen voor storingen in de openbare
verlichting: 088-5426320
ZIGGO storing 0900-1884
VITENS: Servicenummer: 0900-0650 (0,10
/ min), bereikbaar ma. t/m vr. 08.00-17.00 u.
Storingsnummer: 0800-0359 (24u/d) gratis
Waterschap Rivierenland
Postbus 599 AN Tiel, tel. 0344-649090
Zuiveringsschap Rivierenland
Voorlichtingcentrum Jonkerstraat 42,
6551 DK Weurt. Tel: 024-3779529

Medisch / Sociaal
Verpleeghuis Kalorama, tel:024-6847777
EHBO Beek-Ubbergen
Postbus 11, 6573 ZG Beek
E: info@ehbobeekubbergen.nl
W: www.ehbobeekubbergen.nl
EHBO Millingen a/d Rijn-Kekerdom
secr.: Mw. J. Vergeer, Lijsterbesstr. 70, 6566
WC Millingen, 06-54252398, email:
secretaris@ehbomillingenkekerdom.nl
E.H.B.O. vereniging Ooij- Persingen.
mw.P.Brugman(secretaris), Pr.Irenestraat 29
6566 BM Millingen.Tel.:0481-431748
GGD GELDERLAND-ZUID
www.ggdgelderlandzuid.nl
algemeen nummer: (088) 144 7 144
afd. Jeugdgezondheidszorg 088-1447111
Beek-Ubbergen, Kulturhus, Roerdompstraat 6F, spreekuur donderdag 13.30-14.15.
Millingen, Heerbaan 115, spreekuur woensdag van 14.30-15.15.
Groesbeek, Op de Paap 10, spreekuur
Woensdag 9.00 - 10.00
SCHULDHULPBUDDY Berg en Dal. Tel. 06130 817 34. www.schuldhulpbuddy.nl
GESLACHTSZIEKTEN: (088) 144 71 20
seksuelegezondheid@ggdgelderlandzuid.nl
AIDS: Informatie via antwoordapparaat tel:
024-3231600
Bezoekadres GGD: Groenewoudseweg
275, Nijmegen
Kraamzorg Zuid-Gelderland
Kraamzorg Zuid-Gelderland, T 024 – 30 94
800, E info@kraamzorgzuidgelderland.nl
PRAKT. v. FYSIOTH. & MANUELE
THERAPIE VINK
• Leuth: Hengemunde 42, 024-6632784
• Millingen: Nielingen 91, 0481-432500
FYSIOTHERAPIE MILLINGEN E.O.
• Millingen: B.N.M. Jongerius,
Rustenburgweg 16, 0481-431573
• Leuth: Kerkplein 8, 024-6631658
www.fysiomillingen.nl
DE ORTHOPEDAGOGENPRAKTIJK
Kerkberg 18, 6573 DN Beek-Ubbergen
024 8488721 www.doppnijmegen.nl
Fysiotherapie Beek Ubbergen
Fysiotherapie - Manuele therapie
Kinderfysiotherapie - Dry Needling
Verbindingsweg 8, Beek, 024-6843575
beek@fysioboonstra.nl
www.fysiotherapiebeekubbergen.nl
DIËTISTENPRAKTIJK EvE
Mw. E. van Etteger T: 06.44330685
Ooij: De Bouwkamp 1H
Millingen: Heerbaan 121
Beek-Ubbergen: Oude Gracht 16
FYSIOTHERAPIE OOIJ
Praktijk voor fysio- & manuele therapie
Reiner v.Ooiplein 3, Ooij T 024-6631421
W www.fysiotherapie-ooij.nl

kijk voor actualiteit op
www.kaaijadvocaten.nl
tel. 024-3245937
Pedicurepraktijk
Sta op verzorgde voeten.
Andrea Dalmeijer, Medisch Pedicure
Tel: 0481-354356
Wijkverpleging ZZG zorggroep
Onze kleinschalige teams wijkverpleging
bieden zorg thuis. Vertrouwde gezichten voor
dagelijkse verzorging, verpleegkundige- en
medische zorg, advies en voorlichting, zorg
bij laatste levensfase. T 024 – 366 57 77,
www.zzgzorggroep.nl.
ZZG zorggroep ook voor beschermd wonen
en herstelzorg voor ouderen.
STERKER SOCIAAL WERK
Voor gratis hulp, informatie en advies. Tel.
088 - 00 11 333. Ma. t/m vrij. van 09.00 17.00 uur. www.sterker.nl
MANTELZORG BERG EN DAL
Tel.06-13 85 91 06
info@mantelzorgbergendal.nl
www.mantelzorgbergendal.nl
DE LUISTERLIJN: 088-0767000.
www.deluisterlijn.nl Voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, anoniem, dag en nacht.
BURO SLACHTOFFERHULP
Spreekuur Nijmegen: St. Annastraat 172,
6524 GT Nijmegen, tel: 0900-0101 0243233322 van 9-17u., op feestdagen gesloten
TEL. HULPDIENST VOOR DIABETEN
9-17 uur: hulpverlening en voorlichting
033-463 05 66, mail: infolijn@dvn.nl.
BELANGENGROEP EPILEPSIE NIJM. E.O.:
Millingen: Jack Verkerk, tel: 0481-431816
PRAKTIJK VOOR OPVOEDKUNDIGE HULP
Mw.Drs. D.C.Jacobs, Orthopedagoge/
Kinderpsygotherapeute, tel: 024-6843933
HULPDIENST ‘OM ELKAAR’ geestelijke ondersteuning middels gesprekken en bezoek afleggen; 024-3238607
HELEN DOWNING INST. GROESBEEK
Centrum voor begeleiding van mensen met
kanker. Inlichtingen dagelijks 09.30-16.00
uur 024-6843620
ANONIEME INCEST OVERLEVENDEN:
www.sia-nederland.nl
LAND. ST. OUDERS V. DRUGGEBRUIKERS
tel. hulpdienst 0900-5152244
AMEVEDI: Gratis registratie van vermiste
gevonden huisdieren, tel: 08800-64687
HUURDERS VERENIGING WOONBELANG
Postbus 75, 6560 AB Groesbeek
info@hv-woonbelang.nl
http://www.hv-woonbelang.nl/
HUURDERSVERENIGING
Millingen aan de Rijn, p/a Klaproos 10,
6566 HM. Contact via de website:
www.hvmadr.nl. E-mail: info@hvmadr.nl
De Kentering voor mensen in / uit de psychiatrie: informatie, ondersteuning, lotgenotencontact, belangenbehartiging!
Open werkdagen 10-16 uur, Limoslaan 10
6523 RZ Nijmegen, Telefoon: 024-3249975
www.dekentering.info
WMO-Adviesgroep Berg en Dal: voor
kosteloos en onafhankelijk advies. Wij behartigen de belangen van al diegenen die een
beroep doen op de Wmo, met of zonder een
beperking. Correspondentie: Haydnstraat
16, 6561 EE Groesbeek (gem. Berg en Dal).
Tel: 06 - 1341 5975
E: info@wmoadviesgroepbergendal.nl
W: www.wmoadviesgroepbergendal.nl
Forte Welzijn is een onafhankelijke instelling voor lokaal welzijnswerk. Wij ondersteunen en stimuleren mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling,
zowel individueel als groepsgewijs.
Postbus 109 6560AC Groesbeek | telefoon
085 040 60 66 | www.fortewelzijn.nl

Heeft u hulp of ondersteuning nodig?
Neem dan contact op met het
Sociaal Team Berg en Dal.
Telefoon: 024 - 751 65 20
Bereikbaar op werkdagen tijdens
kantoortijden (09.00 – 14.30 uur)
OOSTERPOORT
Verhuurt woningen in de gemeenten
Berg en Dal en Heumen
Bezoekadres: Atelierweg 12, Groesbeek
Openingstijden: ma t/m vrij van 8.30 - 12.30u
Telefonisch: ma t/m do van 8.30 - 16.00u
Postadres: Postbus 31, 6560 AA,Groesbeek
Tel (024) 399 55 55 Fax (024) 397 15 50
info@oosterpoortwoon.nl
www.oosterpoortwoon.nl Reparatieverzoeken
kunt u melden tijdens openingstijden via tel (024)
399 55 55 keuze 1. Of mail uw verzoek naar
reparatie@oosterpoortwoon.nl
Bij calamiteiten buiten kantooruren hoort u een
doorverwijzing via ons antwoordapparaat.
WAARDWONEN
Bezoekadres: Heerbaan 170,
6566 EV Millingen aan de Rijn
Postadres: Postbus 43, 6850 AA Huissen
U kunt een een afspraak maken via telefoonnummer 026 – 326 30 50 of
info@waardwonen.nl.
W: www.waardwonen.nl

Senioren
VRAAG & ANTWOORD TELEFOON
VOOR OUDEREN KBO - PCOB
030-3400655
De Zonnebloem:
regiosecretariaat: 024-3777749

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

Gelderhorstlaan 1 - 6573 CB Beek
Tel. 024-6847222
SWOM (st.welzijn ouderen Millingen)
Kulturhus Den Ienloop, Heerbaan 115.
Werkdagen 9-11uur. telefoon 0481-431105
swom@hetnet.nl, www.swom-millingen.nl
LANGER THUIS IN NIJMEGEN
Tel. 088 - 00 171 21. Ma. t/m vrij. van 09.00
- 12.30 uur.www.langerthuisnijmegen.nl
Mantelzorg Nijmegen,Tel. 088 - 00 11 333
KBOBeek: Iedere donderdagmiddag van 14
– 17 uur – Voor alle senioren in Beek inloopmiddag KBO-Soos in de foyer van het Kulturhus. Woensdag v.a. 14.30u. koersbal in ‘t
Höfke
Thuiszorg Gasthuis Sint Jan de Deo
Aanmelding en informatie over verpleging,
verzorging en begeleiding thuis via Servicetelefoon van het Gasthuis, telefoon 0481-43
30 35 (tussen 9.00 en 15.00 uur).
Dagbesteding en dagopvang Gasthuis
Sint Jan de Deo
Inlichtingen via Servicetelefoon van het
Gasthuis, telefoon 0481-43 30 35 (tussen
9.00 en 15.00 uur).
Gasthuis Millingen, St. Willibrordstraat 1
telefoon 0481-431644,
info@gasthuismillingen.nl
www.gasthuismillingen.nl
Ouderenadviseurs Millingen aan de Rijn:
Ida Jansen: 0481-431955
Ouderadviseurs in de gemeente Berg en
Dal:
u kunt bij ons terecht voor informatie, advies
en ondersteuning in de kerndorpen Berg en
Dal, Groesbeek en de Polder. Wilt u in contact komen met een van de ouderadviseurs?
Bel dan het telefoonnummer: 06-30763931

Kinderen / Peuters
KION kinderopvang
Beek:
Kinderdagverblijf Ollikido (0-4 jaar)
(024) 684 16 73
Peutergroep Ollikido (2-4 jaar)
(024) 684 29 44
Bso Villa Hoog en Laag (4-12 jaar)
(024) 205 33 13
Ooij:
Kinderdagverblijf Op Weg (0-4 jaar)
06 51 78 03 37
Peutergroep Op Weg (2-4 jaar)
06 51 70 28 20
Bso Op Weg (4-12 jaar)
06 33 63 59 01
Informatie: www.kion.nl - bel met
(024) 382 26 55 of loop gerust binnen!
Beek:
Ruilhus
(speelgoedruilbank),
Kulturhus, ingang achterzijde. Open op
woensdag van 13.30-15.30 uur en door op
afspraak via Whatsapp te maken op 06 442
159 72 (van maandag-vrijdag tussen 8.30
uur tot 17.30 uur mogelijk). www.ruilhus.nl
Millingen:
Kinderopvang Humankind, 't Gengske 5
6566 WB Millingen aan de Rijn
1. Kinderdagverblijf De Kinderkorf
t. 0481-225250, 07:00-18.30 uur
2. Buitenschoolse Opvang Op Stelten
t. 0481-225120. Vóór en ná school en
tijdens vakanties, 07.00 - 18.30 uur
3. Peuteropvang Engel en Bengel
t. 0481-225130, ma-vrij 08.45-12.45 uur
Voor informatie: Regio Gelderland,
tel.0315-641.443
Berg & Dal: Kindercentrum Domino:
Kinderdagverblijf, peutergroep &
Buitenschoolse Opvang
Kerstendalseweg 17/Patrijsweg 2, (024)
6843424. Inlichtingen 024 3976320 of
www.Kindercentrum-domino.nl

Openingstijden bieb
met medewerkers
(Bibliotheken zijn ruimer geopend zonder
medewerkers. Voor zelfstandig zoeken, lenen
en inleveren.Kijk op obgz.nl/openingstijden)
Beek: ma, di en wo: 13 – 17u
do*: 11-15u, vr: 9-13u
Ooij: wo*: 12-14.30u; do: 9.30 -11.30u
Kekerdom: do: 12.30-14.30u
Leuth: ma: 10-12u, do: 15-17u
Millingen: ma:14.30-17; wo en vr: 13.30-17
Groesbeek: ma, wo, do,: 14-18u
di: 9.30-18 u, vrij: 14-20u, za: 10-14u
*Alleen hulpkracht of vrijwilliger aanwezig

Ziekenhuizen
Bel voor bezoekuren:
GROESBEEK
• Dekkerswald, tel: 024-6859911.
NIJMEGEN
• Canisius/Wilhelmina, tel: 024-3657657;
• Radboudziekenhuis, tel: 024-3611111;
• St.Maartenskliniek, tel: 024-3659911

Weekend Diensten
Tandartsen: Voor dienstdoende tandarts
bellen: 024-3244200
Huisartsen:
avond- en weekenddiensten voor alle huisartsen: wekelijks van 17.00-08.00 en vrij.
17.00-ma. 08.00: 0900-8880 (€0,10 p.min.)
• Dr. de Graaf en Dr. Veldhoven, gewoon
afsprakennummer: 024-6843356
• Huisartsengoep Milbergen, Dhr. Behr,
Mw. Houben-vd Berg, Dhr. Janssen, Mw.
vd Ligt, Mw. vd Schoot. A.M. Liefferink,
I.J.M.
Langenhuijzen-Maassen,
Dhr.
Krijgsman, Dhr. Leurs en Mw. Hund
centrale afspraken nummer: 024-6632111

Dierenarts
•Weekend diensten dierenartsen praktijk
Groesbeek e.o. bel: 024-397 29 00
• Drs. Bakker dierenkl. Ooijpold. Botsestr.
31 Kekerdom,Tel. 0481-433837
APOTHEKEN
Radboud Apotheek + huisartsenpost:
7 DAGEN P/WEEK 24 UUR PER DAG,
naast de hoofdingang 024-361 91 91
DIERENAMBULANCE NIJM.E.O.
Voor vervoer van huisdieren naar de dierenarts en voor hulp aan dieren in nood.
Info: 024-3562580 Alarm: 024-3550222
Diabeteslijn: 033-4630566 info@dvn.nl,
voor alle vragen over Diabetesver. Ned.
(24 uur per dag, ‘s nachts uitsluitend in geval
van nood)

Kerkdiensten
BEEK
• Protestantse kerk,
- alleen wanneer datum genoemd
OOIJ
• St.Hubertus (zie kerkpagina)
MILLINGEN A/D RIJN
• H.Antonius van Padua (zie kerkpagina)
BERG & DAL
• O.L.Vrouw vh H.Hart - zondag 10.30 uur
H.LANDSTICHTING
• Cenakelkerk - zondag om 11.00 uur
GROESBEEK
• Protestantse kerk - zondag om 10.00 uur
• Cosmas&Damianus, zon. 10u
BREEDEWEG
• H. Antonius, zondag om 09:30 uur
NIJMEGEN-OOST
• H.Maria Geboorte Parochie, Mariaplein
Ma. t/m za. 19.00 uur. Zo. 09.00 en 10.30.
Stille aanb. en sacr. van Vergeving: ma t/m
vr. na de mis tot 20.30 (do. 16-18 uur) tel:
3221371. www.mariageboorte.nl
Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7.
elke zondag 10.30 uur, en elke 2e woensdag van de maand om 10.00 uur een viering georganiseerd door de KBO.
www.effataparochie.nl
NIJMEGEN-CENTRUM
• Petrus Canisiuskerk, Molenstraat
H.H. Missen elke werkdag 12.15 u,
zondagen 09.30u en 10.30 u.
Kerk open elke werkdag 09.30u-17.00u,
zondagen 09.00u-13.00u, elke eerste koopzondag v.d. maand 09.00-17.00 u.
Tel. 024-3226480; www.canisiuskerk.nl

Wat is er te doen in:
BEEK
-jeudeboules: ma.19u.; woe.14u.; don.19u.,
zat. 12u. Aldeweteringweg 3, Beek
-9.10. 11-14u. repaircafé, Kulturhus
-10.10. 13.30u. pelgrimswandeling va. kleine kerk
-10.10. 11-15u. KNA rommelmarkt,
Kulturhus
-21.10. 14.30u. KBO-ZZG themamiddag,
Spijker
-23+24.10 Kalorama wandeltocht
MILLINGEN A/D RIJN
-9.10. 15u. bielemanwedstrijd, zaal OEV
-9.10. 20u. bingo Juliana, ver.gebouw
-13.10. 13.30u. Koffie met mantelzorgers,
sporthal Duffelt
-15.10. 20u. bingo OEV, ver. gebouw
-17.10. 20u. bingo Ons Genoegen, ver.
gebouw
-21.10. 15u. boekenmarkt, Martinusschool
LEUTH
-dinsdagen 15u. inloop&ontmoeting,
Kultushus
-13.10. 20u. duurzame dorpentour,
Vriendenkring
KEKERDOM
-17.10. 10.30u. koffieconcert UNA, zaal
UNA
BERG & DAL
-12.10. 10u. Knnv-wandeling va
Heksendans
-17.10. 14u. kirtan, Kerstendal
PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-9+10.10. Aarsman, Schieving, Hendriksen,
Koelewijn
-16+17.10. Scheffer en v.Voorst
GROESBEEK
-9.10. 20u. bingo gekleurde zanger, op de
Heuvel
-10.10. 13-17u. Lili Marleen dag,
Vrijheidsmuseum
14.10. 19.30u. benefietavond
Vrijheidsmuseum
-17.10. 14.45u. 3 kleine herfstconcert,
prot. kerk
-19.10. 19.30u. Amnesty schrijfavond,
Serre prot.kerk
-24.10. open dag museum Kleine Heilige
Geest, v.Ruysdaelweg 37

www.derozet.nl
Het is mogelijk om ook rechtstreeks te
reageren op zaken uit de krant via onze
website www.derozet.nl. Ook uw
nieuws kunt u hier aanleveren en de
laatste kranten staan online.

Artikelgemist.nl
De Rozet heeft een archief bij de artikel-nabesteldienst Artikelgemist.nl.
Artikelgemist.nl is beschikbaar via de
link op de website www.derozet.nl of
via https://rozet.artikelgemist.nl/.

Rozet op Facebook
facebook.com/derozet
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COLOFON
Redactie/directie:
Nicolette Balledux
kantoor: Rijksstraatweg 92A,
6573 DB Beek-Ubbergen
Geopend: ma-vrij 12-17 uur.
Avond en weekeinde op afspraak.
T: 024-6843533 F: 024-6842645
E: de.rozet@inter.nl.net
E: info@derozet.nl
W: www.derozet.nl
De Rozet is een onafhankelijke krant
en wordt niet gesubsidieerd.
www.facebook.com/derozet
Advertentieverkoop
Beek, Ooij, Erlecom en buitengebied
Kantoor in Beek, zie hierboven
Millingen, Leuth en Kekerdom
Jan Leijn, J. Arntzstr. 3,
6579 AL Kekerdom
M: 06 51 34 63 60
E: j.leyn@upcmail.nl
Nijmegen, Beek, Groesbeek, Berg en
Dal, buitengebied
Richard Moleman, tel. 06-23502075
email: nieuwsbrief.rozet@gmail.com
Duitsland:
Zie colofon duitse pagina
Fotografie: Henk Baron
T: 024-6631326 / 06-24701354.
www.henkbaron.nl
Bezorging (ook voor klachten):
Bezorgdienst Elyseese Hof,
Rijksstraatweg 92a, Beek
T: 06-23502075
E: bezorgdienstderozet@gmail.com
De Rozet is verder gratis verkrijgbaar op de volgende adressen:
Rabobanken
Beek: Primera De Postkoets, Plus
Millingen aan de Rijn:
Hotel Millings Centrum, Tankstation
Millingen TEM, Grand-café De
Mooye Waard, Koffie & Eethuis
De Gelderse Poort, Grand-Café
De Taverne, Primera in de AH
Ooij: Spar, Sprong
Leuth: Kulturhus/school / Spar
Berg & Dal: -in onderzoek
Grens Wyler: Argos tankstation
Nijmegen-oost: Shell Tooropstraat,
Ark van Oost, Daalsehof, Coop, garage Kuijpers
GROESBEEK: Rabobank, De Zuidmolen, Jumbo, Primera, VVV,
Oosterpoort, Gemeentehuis, Aldi, Jan
Linders, Buurtmarkt Breedeweg;
of kijk op: www.derozet.nl
Inleveradressen kopij:
LEUTH- Burgers, Bredestraat 2,
T: 024-6632345
BERG & DAL- Theo van Steen, Oude
Kleefsebaan 57
T: 024-6843330
MILLINGEN A/D RIJN
Atelier Mimi, Heerbaaan 174 a
T: 0481- 432069
Op alle advertenties, artikelen en
foto’s, gemaakt door De Rozet zit
copyright, dit mag dus zonder toestemming niet overgenomen worden

Oud burgemeester
van Millingen
Fons Lichtenberg
overleden
Op 30 september is oud burgemeester
van Millingen aan de Rijn Fons
Lichtenberg, op 79 jarige leeftijd overleden. Fons Lichtenberg was burgemeester in Millingen van 16 augustus
1980 tot 16 september 1989. Van de
laatste datum tot 1 april 2000 was hij
burgemeester van Duiven en daarna
van 15 september 2000 tot 13 februari
2001 waarnemend burgemeester van
Beuningen. Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Fons
Lichtenberg en de familie te condoleren op woensdag 6 oktober tussen
19.00 uur en 20.00 uur in het
Afscheidshuis de Liemers, Rijksweg
140 te Duiven. De uitvaartdienst zal
plaats vinden op donderdag 7 oktober
om 14.00 uur in de St. Remigiuskerk te
Duiven.
We
wensen
zijn
vrouw
Christa,
de
kinderen en
kleinkinderen,
alsmede
de
overige familieleden
en
bekenden heel
veel sterkte bij
het verwerken
van dit grote
verlies.

De Rozet
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Let : niet voor zakelijke- of familieadvertenties
2,50
op

BON VOOR 'ROZETJES'
Rozetjes dienen contant en met gepast geld
te worden voldaan.
Gebruik uitsluitend dit formulier

Voorwaarden
* Alleen voor privé doeleinden
* Niet voor handelsdoeleinden
* Geen familieberichten of wensen
* Tussen de woorden steeds één hokje open laten
* Ook voor leestekens een hokje gebruiken
* Onleesbare advertenties worden geweigerd
* Uiterste inleverdatum: vrijdag voorafgaande
aan de volgende editie
* Geen geld terug bij onjuist gebruik

Rozetjes
Tuinman / Klusjesman
actie! €17,50 p/u; tel. 0623113595

De Redactie, Rijksstraatweg 92a;
Primera de Postkoets, Waterstraat 64

3,50

Millingen a/d Rijn:

4,50

4,00

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

Zo veel kaarten,
zo veel belangstelling,
zo veel warme woorden,
zo veel troost

Velp (gld)
Zondag 10 okt. 9-16 uur
Sporthal De Dumpel,
Gruttostraat 14, Velp

animo-vlooienmarkten.nl

3,00

Beek:

GROTE
VLOOIENMARKT

Inf. woe.-vrij. tel. 06-39108152

Te koop zgan scootmobiel
Mango Panther 3. Incl.
boodschappenmand
en
rugtas. Max snelheid 10 km.
Actieradius 26-35 km.
Vraagprijs €500,-. Kan in
directe omgeving Beek worden thuisbezorgd. tel. 0613128472 of 024-3245757

inleveradressen

’t Is goed om te weten, dat zo veel mensen
met ons meevoelen na het overlijden van
mijn man, vader en opa

6,00

De Rozet
voor al uw familieberichten

'Hoe sterk is de eenzame fietser
die kromgebogen over zijn stuur
zichzelf een weg baant ...'

Geert Daamen
Bedankt allemaal!
Marja Daamen - Gorzeman
Akke en Niels
Sjoerd en Natascha
Jeltje en Simon
en kleinkinderen

Gevraagd:
alle soorten luchtdrukwapens
(oud/gebruikt), ongeacht de
staat, tevens onderdelen etc.

Yoga voor 50-plussers
In Beek en in Ubbergen

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

Christine, 06-21800364
www.kundaliniyogabergendal.nl

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen.
Het was fijn om dit samen voor je te mogen doen.
Mijn lieve mannetje, mijn bijzondere pap en trotse opa is overleden.

Lambert Giesen
levenspartner van



Astrid Raes

Onze pap heeft de touwtjes
van het leven losgelaten…

Th. Moers Kunststoffen e.K.
uit Kleve, repareert ook uw
terrasoverkapping, carport,
vervangen van kanaal- en
dakplaten, PVC dakgoten en
toebehoren, incl. montage en
afvoer van oude platen
Snel en voordelig
Tel. 0049 2821 98496

5 Huissen, 5 januari 1949

Met respect hebben wij je afstand zien nemen
van het leven. We zijn dankbaar dat we jou
daarbij hebben mogen begeleiden.

Aangeboden: Klussen voor
stucwerk, spachtelputz,
schilderwerk en sauswerk
voor redelijke prijzen.
Tel.: 06 - 52 44 75 07

c Nijmegen, 16 september 2021
Astrid

Wim Roelofs

Angela en Theo
Thomas, Floris

echtgenoot van

Vronie Roelofs - Damhuis a
5 Bemmel, 22 april 1940
c Wageningen, 28 september 2021
Ingrid en Geert-Jan
Gijs, Bart, Inge, Lieke
Vera en Roel
Sara, Emma
Correspondentieadres:
Oranje Nassaulaan 77, 3708 GC Zeist

Correspondentieadres:
coöperatie DELA, t.a.v. Astrid Raes
Staddijk 130, 6537 TW Nijmegen
Vanwege de huidige beperkingen heeft de afscheidsdienst
plaatsgevonden in beperkte kring op woensdag 22 september jl.

Heb jij nog persoonlijke herinneringen aan Lambert?
We hopen dat je die met ons wil delen op deze pagina:
https://herinnering.dela.nl/lambertgiesen

Dankbetuiging
UW opticien

• Brillen
• contactlenzen
• zonnebrillen
• hoortoestellen
Wij regelen de vergoeding
bij uw zorgverzekeraar!

Wij danken iedereen voor de lieve woorden,
vele kaarten en bloemen die wij mochten
ontvangen na het overlijden van
mijn lieve man, (schoon)vader en opa
Sidone Korse & Eveline de Lange

Ben Leenders
Uw medeleven in welke vorm dan ook is
voor ons een grote steun geweest.
Zus, kinderen en kleinkinderen

Graag tot ziens!

Exclusief uw flyer of folder
mee in de Rozet?

Heerbaan 132b - Millingen a/d Rijn - tel. 0481-769113
info@mol-optiek.nl - www.mol-optiek.nl

mail naar bezorgdienstderozet@gmail.com
of bel naar 06 - 2350.2075

Palsstraat 36 y 6566 WZ Millingen aan de Rijn y 0481 - 35 49 28 y www.limesuitvaartzorg.nl

NATUURSTEENBEDRIJF

G. van Leeuwe b.v.
sinds 1926
Grafstenen, sierurnen en bouwwerken
Wij leiden u graag eens rond in onze showroom en werkplaats!
Tarweweg 15
6534 AM Nijmegen
tel. 024-3774776
www.gvanleeuwe-natuursteen.nl
info@gvanleeuwe-natuursteen.nl

ZAKELIJK
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Zing je vrij!

Team Mol Optiek wordt per 1 november
uitgebreid met Samantha van Kuijk

Retraite weekend 6-7 november 2021

Ze stelt zich graag even voor!

(Advertorial)

Ervaar de vreugde en helende werking van Stembevrijding! We verblijven op Vlierhof Community in
Keeken, vlakbij Nijmegen
Bij Stembevrijding gaat het er niet om
dat jij mooi “moet” zingen. Jij mag
jouw klanken vrij laten ontstaan,
ongedwongen en speels. Geef klank
aan jouw emoties, ervaar de speelsheid in jezelf. Zing klein en zacht of
uitbundig en vol passie. Laat je verrassen en verwonder jezelf.
Een weekend vol ontspanning, diepgang en plezier! Met Stembevrijding,
mantra zingen, gronden, aarden,

meditatie en een prachtige Dans &
Klankreis.
Kom in jouw kracht en durf jezelf te
laten horen in wie jij werkelijk bent.
Je hoeft geen ervaring met Zang en
Stembevrijding te hebben om aan dit
weekend mee te kunnen doen. Voel je
welkom en zing met ons mee!
Nieuwsgierig naar deze retraite?
Wil jij er graag bij zijn? Voor meer
informatie bel Eveline Duermeijer
van Voet en Verbinding op 06
44832637 of bekijk het volledige retraite weekend op
www.voetenverbinding.nl/agenda

MILLINGEN. Mijn naam is Samantha
van Kuijk, getrouwd met Joost en
samen met onze 2 dochters wonen wij
in het land van Maas en Waal. Na 19
jaar elders werkzaam te zijn geweest
was de mogelijkheid die Peter en Lia
mij boden om te komen werken bij Mol
Optiek in het gezellige dorp Millingen
heel welkom. Vooral de huiselijke rustige sfeer spreekt mij aan.
Bijna 20 jaar geleden ben ik gestart met
de opleiding tot opticien in Zwolle. De
combinatie van contact met klanten en
het maken van visuele hulpmiddelen is
waar mijn gevoel vooral naar uit ging.
Zeg nu zelf, wat is er mooier dan
iemand een beter zicht en een modieuze bril te bieden.
Na het behalen van mijn optiek diploma heb ik mij verder ontwikkeld tot
gediplomeerd contactlensspecialist.
Ook op het gebied van contactlenzen
mag u rekenen op kundig advies.

Vooral van belang vind ik het om u straks goed te adviseren in uw keuze van
bril of contactlenzen, daar neem ik
graag met u alle tijd voor .
Tot ziens bij Mol Optiek, Millingen
Samantha

(Advertorial)

Midweek LEVEN met VERLIES
op Terschelling

Zondag 10 oktober

KNA-Rommelmarkt
BEEK. Zondag 10 oktober organiseert Harmonie K.N.A. Beek weer de
jaarlijkse KNA-Rommelmarkt. De
markt is geopend van 11.00u tot
15.00u.
Entree € 1,- Kinderen gratis.
Alleen toegang met een Corona toegangsbewijs!
In de grote zaal van het Kulturhus
Beek, treft U vele uiteenlopende kramen aan. Mooie curiosa uit grootmoeders tijd, huishoudelijke artikelen, servies, (strip)boeken, LP’s, CD’s, kleinmeubelen en vele verrassende en

opwindende zaken uit de vele zolderopruimingen, die de inwoners van Beek
in het afgelopen jaar weer verzameld
hebben!
Op het gezellige binnen terras kunt u
even rustig bijkomen van de vele
indrukken die u heeft opgedaan. Met
een kopje koffie en zelfgebakken taart,
zoals U van ons gewend bent!
De opbrengst van de Rommelmarkt
komt weer geheel ten goede aan onze
jeugdige muzikanten in opleiding bij
Harmonie K.N.A. Beek.
Bestuur Harmonie KNA

Iedereen maakt verliezen mee in de
loop van het leven. Niet altijd is er voldoende tijd en ruimte om verlies op
een goede manier te integreren in je
leven. Dat kan een verlies zijn als
gevolg van de dood van een dierbare,
een scheiding, ontslag, ziekte etc.
In de midweek van 1-5 november bie-

Update project Reomieterrein Ooij

Duurzame Dorpen Tour op
13 oktober in Leuth
Op woensdag 13 oktober organiseert de
werkgroep van het
Duurzaamheidscafé
Berg en Dal weer een
gevarieerd informatief
programma, dit keer in
de grote zaal van de
Vriendenkring
in
Leuth. Door de coronauitbraak heft het even
geduurd voor we de
draad weer konden
oppakken, maar gelukkig kunnen we nu weer
verder
met
de
Duurzame
Dorpen
Tour.
Alle voorgaande avonden werden druk
bezocht en ook nu verwacht de organisatie veel bezoekers, omdat er een interessant en gevarieerd programma is
samengesteld voor alle inwoners van
de gemeente, maar zeker voor de mensen uit Leuth en directe omgeving.
Om 20.00 uur begint de avond met het
verhaal van twee inwoners uit Leuth en
Ooij die vertellen hoe zij hun woningen
duurzaam hebben geïsoleerd. Alle
aspecten daarvan komen aan bod en
hun presentatie is daarom zeker interessant voor mensen die zelf plannen hebben om hun huizen te verduurzamen.
In Leuth in het nieuwe wijkje in de
Pastoor van Tielstraat staat een prachtige, geheel uit hout opgetrokken, duurzame woning in Scandinavische stijl
(zie foto). Anky van der Heijden, de
trotse eigenaar, komt vertellen over het
ontwerp en de bouw van deze woning.
Na een korte pauze houdt de DAR een
presentatie over de afvalinzameling en
–verwerking waarvoor zij in onze
gemeente zorgdraagt. Tot slot komt
Gijs
Kurstjens
van
ARK
Natuurontwikkeling
de
plannen
bekendmaken voor de Ooijse Graaf en

het hele gebied tussen Kapitteldijk en
Driedijk. Aardige bijkomstigheid is dat
de ARK eerst nog drie excursies organiseert in dit gebied op donderdag 7 en
zaterdag 9 oktober. Voor de mensen die
geïnteresseerd zijn is er dus volop gelegenheid om kennis te nemen van de
plannen tijdens de excursies en op deze
avond.
Wat de toegang betreft, u hoeft zich na
de recente versoepeling van de coronamaatregelen niet van tevoren aan te
melden.
Wel wordt van u verwacht, dat u een
corona-toegangsdocument beschikbaar
heeft: de QR-code of een recent testbewijs, dit in combinatie met een geldig
legitimatiebewijs.
We hopen dat dit u er niet van weerhoudt naar het boeiende programma in
de Vriendenkring te komen.
Tot slot, er is voldoende gelegenheid
om uw vragen of opmerkingen aan de
sprekers of aan onze werkgroep voor te
leggen.
Dat kan kort na elke presentatie, in de
pauze en ook na afloop rond 22.00
uur.
U bent van harte welkom, koffie en
thee zijn voor onze rekening.

den we jou de gelegenheid alsnog de
tijd te nemen aandacht te geven aan de
impact die ervaringen van verlies op
jouw leven hebben. Je bent van harte
welkom in hotel ‘de Walvisvaarder’.
Begeleiding: Mieke Ankersmid en
Ilma Trip. Info: mieke@ankersmid.nl

Foto: Ton Rutten
Beste inwoners van Ooij, geïnteresseerden en belanghebbenden, Voor de
zomer hebben we u – tijdens een online
bijeenkomst – het conceptontwerp
laten zien voor het Reomie-terrein.
Sindsdien hebben we niet stilgezeten.
In deze update vertellen we u wat de
stand van zaken is, waar we nu aan
werken, wat de vervolgstappen zijn en
kondigen we alvast aan dat we u later
dit jaar uitnodigen voor een rondleiding
op het terrein en de mogelijkheid om in
gesprek te gaan met het ontwerpteam.
Tijdens de zomer hebben we de knoop
doorgehakt over de aankoop van het
Reomie-terrein. De zomermaanden zijn
we druk geweest met het afronden van
de aankoop en is Schipper Bosch officieel eigenaar geworden. Sinds de
zomer hebben we daarnaast het ontwerpteam uitgebreid. Naast Studio
Nauta en Le Far West gaan ook Studio
Hoksbergen en Werkstatt aan het plan
werken. PS Spreekt u iemand in het
dorp die ook graag te zijner tijd een uitnodiging wil ontvangen, dat is uiteraard mogelijk. Aanmelden voor de
nieuwsbrief
kan
via schipperbosch.nl/reomie-terreinooij of door een mail te sturen
naar ooij@schipperbosch.nl.
Wat nu?
Nu de aankoop is afgerond gaan we het
conceptontwerp uitwerken tot een
definitief stedenbouwkundig plan.
Hierbij laten we ons inspireren door de
input die we voor de zomer van u hebben gekregen. Ook blijven we u uiteraard bij de verdere uitwerking betrekken. Dat gaan we doen door workshops
rondom belangrijke thema’s te organiseren. Daarnaast starten we met de
voorbereidingen voor de benodigde
bestemmingsplanprocedure. Op dit
moment is de bestemming van het terrein ‘bedrijf’ en om woningen te kun-

nen bouwen op het terrein moet de
bestemming gewijzigd worden naar
‘wonen’.
Graag nodigen we u uit om met ons in
gesprek te gaan over de verdere uitwerking van het plan.
Binnenkort gaan we u uitnodigen op
het terrein om met ons in gesprek te
gaan over de verdere uitwerking van
het plan. Daarbij zullen we over verschillende onderwerpen met u van
gedachten wisselen en kunt u de
maquette van dichtbij bekijken.
Onderwerpen als de manier waarop
autoverkeer het terrein kan bereiken,
mogelijkheden voor CPO en coöperatieve initiatieven en de cultuurhistorische elementen op het terrein (denk aan
de vlamoven en de haaghut) zullen we
ook nog met direct betrokkenen uitvoerig bespreken. De input die we ophalen
zal gebruikt worden om het plan verder
uit te werken.
Concrete datum volgt
We zijn bezig met de voorbereidingen,
maar hebben op dit moment nog geen
concrete datum. De verwachting is dat
we dit in november kunnen organiseren. U krijgt een uitnodiging via de
mail. (zij die ingeschreven hebben)
We hopen u allen binnenkort live te
kunnen ontmoeten. Uiteraard houden
we rekening met de dan geldende coronamaatregelen.
Met vriendelijke groet,
Stijn van Vuuren
Ontwikkelaar Schipper Bosch
PS Spreekt u iemand in het dorp die
ook graag te zijner tijd een uitnodiging
wil ontvangen, dat is uiteraard mogelijk. Aanmelden voor de nieuwsbrief
kan via schipperbosch.nl/reomie-terrein-ooij of door een mail te sturen
naar ooij@schipperbosch.nl.
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Dinerquiz
The Code in
Fletcher HotelRestaurant
Erica
In samenwerking met Dinerspel.nl
organiseert Fletcher Hotel-Restaurant
Erica op zaterdag 9 oktober as. de eerste "special" van Dinerquiz The Code.
Wat is hier speciaal aan? De gereduceerde prijs, grote beschikbaarheid en
ook kleine groepjes kunnen deelnemen.
Anders dan de reguliere dinerspel
arrangementen die Fletcher HotelRestaurant Erica biedt, wordt de quiz
nu centraal gespeeld en vormen verschillende groepen samen één publiek.
Wel krijgen alle groepen eigen tafels.
Op deze manier kunnen groepen in
deze tijd van onderbezetting in de horeca- en eventbranche toch gemakkelijk
een bijzonder en betaalbaar avondje uit
boeken.
Dinerquiz The Code is een dynamische
teamquiz die wordt afgewisseld met
een heerlijk diner. Alles draait om een
mysterieuze kluis met cijferslot. Ieder
spelronde levert een getal op maar vormen die samen The Code? De vragen
en opdrachten zijn uiteenlopend: algemene feitenkennis, muziek, sport,
geschiedenis, alles komt voorbij. Om
de box als eerste team te kunnen openen zijn samenwerking en improvisatievermogen belangrijk. Maar ook sportieve, muzikale en humoristische talenten komen van pas. De avond wordt
afgesloten met een spectaculaire en
knallende finale.
Een ideale invulling dus voor bedrijfs-,
vrienden-, familie-uitjes en vrijgezellenfeestjes. Van topniveau zeggen de
organisatoren
met
vertrouwen.
Dinerspel.nl is al jaren één van de
grootste aanbieders van moordspellen
en dinerquizzen, Fletcher HotelRestaurant Erica een gastronomisch
begrip in de omgeving en ver daarbuiten. Voor meer informatie bel 024 - 684
35 14 of mail naar info@hotelerica.nl
of kijk op www.dinerspel.nl/specials/ .

Bingo spelen
bijna weer
normaal…
MILLINGEN - De 1,5 regel is door de
overheid opgeheven. Dit betekent dat er
weer gezellig kan worden aangeschoven tijdens de bingo avond op vrijdag
15 oktober a.s. bij O.E.V. ( Dreuge tent)
. Een enquête onder onze bezoekers gaf
als uitkomst dat voor 98% van de bezoekers het tonen van een corona toegangsbewijs geen enkel probleem is.
U bent dan ook van harte welkom op
vertoon van een geldig coronatoegangsbewijs: vaccinatiebewijs (QR code of
geprint), een negatief testbewijs of herstelbewijs.
Denkt u nou, ik wil toch liever wat meer
ruimte, ook dat kan. We zorgen dat er
ook op 1,5 mtr. plaats is voor wie dat
graag wil. De zaal is ruim genoeg.
Als vanouds staat de koffie / thee klaar
en speciaal deze keer is er voor IEDERE bezoeker een leuk cadeautje. Ook
nieuwsgierig…? Kom naar de bingo
van 15 oktober.
Tot ziens
De Bingocommissie.

Bingo
KRV Juliana
MILLINGEN - Hoera , wij gaan weer
beginnen met de Bingo van Juliana.
We starten zaterdag 9 oktober om 20.00
uur. in ons verenigingsgebouw
Heerbaan 93 te Millingen
De zaal is om 19.00 uur open.
Het prijzenpakket kan oplopen tot
1555,00 euro.
U bent van harte welkom met in achtneming van de geldende covid 19
regels.
Vergeet niet u qr code en legitimatiebewijs mee te nemen.

De Rozet
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• grondwerk • (sier)bestrating
• tuinaanleg • sloopwerk
• rioleringswerkzaamheden

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

J.C. JANSEN
JANSEN
J.C.

aannemersbedrijf B.V.
aannemersbedrijf
B.V.
Wij zijn er voor
- Nieuwbouw
- Verbouw/ aanbouw
- Renovatie/ onderhoud

Driessen Grondwerken
www.driessen-grondwerken.nl
telefoon: 06.4782.7557

Voor zowel particulier als zakelijk

Achilles ‘29 – Poortugal
Zaterdag 16 oktober - aanvang 14.30 uur

Lieskes
Wengs44 6578
6578JK
JK Leuth
Lieskes Wengs
Leuth Tel.
Tel.024-6632601
024-6632601
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl

Personeel
Gevraagd

Locatie Sportpark Noord
Nijmeegsebaan 5, Groesbeek

Bezorger gezocht
voor De

onderhoud

airco

Rozet in Kekerdom

banden

Bezorgdienst Elyseese Hof
Richard Moleman, tel. 06-23502075
bezorgdienstderozet@gmail.com
Sta jij ‘je mannetje’ als

ZELFSTANDIG
ELEKTRO MONTEUR
Ben jij vakkundig & servicegericht?
Mail ons je cv of neem contact
met ons op.

•
•
•
•
•

Verhuur materieel grondwerk
Bestrating en sierbestrating
Grondwerken (wegen)bouw
Rioleringswerkzaamheden
Tuinaanleg

Lieskes Wengs 10 - 6578 JK Leuth - 06-53208075 - info@kuijpersgrondwerken.nl

www.kuijpersgrondwerken.nl

www.kipelectro.nl • info@kipelectro.nl • (024) 663 33 00

Brompton-dealer

van Nijmegen en omstreken

Ook verkoop van nieuwe en gebruikte
elektrische fietsen vanaf €1499,-
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Rijwielhandel
Bruinewoud

Tooropstraat 3 - Nijmegen
024 322 1771
www.bruinewoudtweewielers.nl



ZAKELIJK

Modeshow van Nenini bij
Brasserie Charley
BEEK. Nenini, net niet nieuw, 2e hands
kwaliteitskleding en cadeautjes hield
woensdag 29 en donderdag 30 september samen Geknipt door Corien en
Lott’s of Nails haar eerste modeshow
in Brasserie Charley in Beek. Beide

avonden waren volledig volgeboekt.
De dames toonden als volleerde mannequins diverse creaties van Nenini en
voor iedereen werd het een gezellige
avond.
Foto: Henk Baron
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Yoga voor 50-plussers
in Beek en in Ubbergen
Juist als je wat ouder wordt, kan het
heerlijk zijn om yoga te (gaan) doen.
Op woensdagmiddag is er een groep
yoga voor ouderen begonnen in het
Kulturhus in Beek en op maandagmiddag 11 oktober begint zo’n zelfde
groep in de bibliotheek van de Refter
in Ubbergen. Beide groepen zijn van
15.00 uur tot 16.30 uur. De yoga is
rustig en we besteden veel aandacht
aan de grenzen van het eigen
lichaam. Ook 50-minners zijn welkom. Het gaat erom dat je op een
vriendelijke wijze kennis wilt maken
met wat bij jouw lichaam past, zodat
je op een veilige manier in beweging
kunt blijven.
Een les kundalini yoga voor ‘ouderen’
is eigenlijk een gewone yogales met
een paar kleine verschillen. Zo doen we
de oefeningen wat rustiger, zodat we
goed naar ons lichaam kunnen luisteren. We respecteren onze grenzen,
waardoor we minder kans hebben op
blessures. Is om wat voor reden dan
ook een oefening te zwaar voor

iemand, dan zoeken we naar een vergelijkbare oefening die wel kan. Het gaat
erom dat de essentie van de oefening
behouden blijft.
Iedereen kan tot op hoge leeftijd kundalini yoga op zijn of haar eigen niveau
beoefenen. Met deze yogavorm leer je
jezelf beter kennen. We werken in deze
groepen op een zachte manier aan conditie, (spier-)kracht, houding, uithoudingsvermogen, soepelheid, concentratie, ademhaling, evenwicht, gezondheid, ontspanning, een goed humeur en
open levenshouding. Het is een mix
van bewegingen, houdingen, mantra’s
en meditaties.
Meedoen? U bent van harte welkom
om een les uit te proberen. De eerste les
kost € 5,-. Opgeven kan bij Christine
Staals, telefoon 06-21800364, christinestaals@hetnet.nl. Er is geen maximum of minimum leeftijd voor deelname. Mogelijk start in november ook
nog een groep mensen met yoga op de
stoel. Meer informatie op www.kundaliniyogabergendal.nl.

De medewerkers van de modeshow van Nenini in Beek

(Advertorial)

Wijn en spijs in de kunsten

Workshop: ‘Zing je vrij met
Stembevrijding!’ zondag 17 oktober

Lezing ove reten en drinken in de beeldende
kunst en muziek door José Claassen

Ervaar deze middag de vreugde en
helende
werking
van
Stembevrijding!
Verlang jij ernaar om je vrijer uit te
durven spreken? En je vrijer te voelen
in jouzelf?

Bij Stembevrijding gaat het er niet om
dat jij mooi “moet” zingen. Jij mag
jouw klanken vrij laten ontstaan. Geef
klank aan jouw emoties, ervaar de
speelsheid in jezelf.
We starten met meditatie en oefeningen om te gronden. Maak kennis met
Stembevrijding. Voel je welkom en
zing met ons mee!

Praktische informatie
Tijd: 14.00-17.30 u aankomst vanaf
13.40u.
Locatie:
De
Oorsprong,
Driehuizerweg 331, Nijmegen
Bijdrage: 35 euro
Aanmelden bij Eveline 06-44832637
of info@voetenverbinding.nl
www.voetenverbinding.nl

Het
Nederlands
Wijnbouwcentrum is
heel blij dat ze kunsthistorica
Josée
Claassen bereid heeft
gevonden om op zaterdagmiddag 30 oktober 2021 vanaf 14.30
uur een lezing te houden over eten en drinken in de beeldende
kunst en muziek.

Anytime Fitness bestaat
10 jaar in de Benelux

De Rozet

Kom de herfst
proeven…
LEUTH. Ha, eindelijk! De blaadjes
vallen van de bomen en het is weer
vroeg donker. Na een laatste stuiptrekking is de zomer echt voorbij. Tijd voor
bokbier dus! En wat hebben we er weer
zin in. Dus ook weer in de Leuthse
Bokbieravond. Het concept blijft onveranderd, 3 verschillende bokbieren en
Schrobbelèr voor een all in prijs van €
28.- in de voorverkoop.
We presenteren dit jaar wederom de
koppige Hertog Jan bock van de tap,
met zijn uitgesproken romige smaak
waarin je een vleugje karamel kunt ontdekken. Het heeft een prachtig robijnrode kleur met een alcoholpercentage
van 6.5%. De andere 2 bokbieren zitten nog in de onderhandelingsfase…
Tevens zal deze avond het, inmiddels
bekende, Brabantse kruidendrankje
Schrobbelèr gedronken kunnen worden. Gemaakt uit 43 kruiden en een
alcoholpercentage van 21.5%, een lekkere borrel voor de gevoelige maag.
Ook zal onze kok Ben weer aanwezig
zijn om heerlijke herfsthapjes te bereiden. De zaal zal herfstachtig aandoen
om de ideale sfeer te creëren. De bokbieravond op 6 november zal starten
om 20.00 uur en eindigen rond 23.30
uur.
Kaarten reserveren gewenst…
bokbieravond@live.nl

Leuthse
Bokbieravond
11e

Zaterdag 6 november 2021


Pierre August Renoir, Le déjeuner des canotiers,
1880/1, The Philips collection, Washington DC.)

Op een heel laagdrempelige manier verzorgt zij deze lezing
met veel voorbeelden en ook veel
muziek. Om alvast in de stemming te
komen krijgt u bij binnenkomst een
gratis glas wijn.
Zaterdag 30 oktober 2021, 14.30 uur,
Nederlands
Wijnbouwcentrum,
Bredeweg 2, Groesbeek.

Al tien jaar de leukste!
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Vanaf de klassieke oudheid tot in de
tegenwoordige tijd. Ook in de muziek
is wijn een goede bekende. Josée
Claassen, kunsthistorica, gespecialiseerd in het geven van lezingen over
beeldende kunst in combinatie met
muziek, zal ons in haar lezing over eten
en drinken in de beeldende kunst en
muziek hiervan prachtige voorbeelden
laten zien en horen. Zo ziet u bijvoorbeeld dat gouden wijnbekers de tafel
sierden van een hooggeplaatste Franse
edelman in de 15de eeuw, maar komt u
ook te weten wat de hondjes op diezelfde deftige tafel deden. Hoe heerlijk
ook, het blijft niet bij wijn alleen tijdens deze lezing. Ook dranken als kof-

fie, thee en bier krijgen aandacht. Aan
de hand van verschillende soorten
maaltijden neemt Josée Claassen ons
mee in de veelzijdige wereld van ‘kunst
op tafel’. Kreeft, krab, knapperige witte
broodjes, gevogelte, gebraad, een fantastische pastei en verrukkelijk suikergoed, al dat lekkers komt ook voorbij.
Kortom, een lezing om je vingers bij af
te likken!
Reserveren van tickets is beslist noodzakelijk op www.nederlandswijnbouwcentrum.nl/activiteiten

Vriendenkring Leuth
Aanvang 20.00- 23.30 uur
Kaarten bestellen via bokbieravond@live.nl
3 soorten bokbier, Schrobbelèr en lekker eten voor € 28.- p.p.
Tijdens de Bokbieravond bent U van harte welkom op vertoon van een geldige reservering, vaccinatie-,
herstelbewijs (QR-code) of negatieve coronatest (max 24 uur oud).
Eenmaal binnen wordt de anderhalve-meter-maatregel losgelaten en kan het gezellige avond beginnen.
Geschetste situatie onder voorbehoud van de dan geldende corona richtlijnen«

De klusspecialist
Eric Creemers

Telefoon: 024 - 6844281

Bingo Ons Genoegen
MILLINGEN- Ook St. Werkcomite Ons Genoegen begint weer met haar bingoavonden. De eerstvolgende bingo is op Zondag 17 oktober Aanvang 20.00 uur
De locatie is het verenigingsgebouw van fanfarekorps Ons Genoegen, Ons Genoegenpad 4 te Millingen aan de Rijn. De hoofdprijs is € 250,- en die van de bonusronde € 125,-. Ook zijn er extra prijzen bij de trekking van de naam.
Graag tot ziens op onze bingo.
Wij nemen de geldende covid 19 regels in acht, dus vergeet niet om uw QR code
en legitimatiebewijs mee te nemen.

Initiatief PvdA-fractie om bezuiniging bieb te schrappen
In 2011 opende in Susteren (Limburg)
de eerste Anytime Fitness club van de
Benelux. Sindsdien staat momenteel de
teller op 131 clubs waarvan maar liefst
117 in Nederland! In 2010 leerde Petro
Hameleers Anytime Fitness kennen in
de Verenigde Staten. Hij was zo onder
de indruk van het concept dat hij de
licentie voor de Benelux afnam en niet
veel later zijn eerste club startte.
Momenteel openen er per jaar gemiddeld 20 clubs.
In deze regio bevinden zich 3 Anytime
Fitness clubs, namelijk in Groesbeek,
Malden en Millingen aan de Rijn.
Het unieke aan Anytime Fitness is de
persoonlijke aandacht wat het leuk
maakt. Maar ook het 24/7 concept
waarbij je altijd kunt sporten op het
tijdstip wanneer jij wilt. Ook in het
weekend en ook ’s nachts (als je dat
zou willen). Daarbij kun je met het lidmaatschap van een club ook bij alle
overige clubs terecht. Zowel in
Nederland maar ook in de rest van de
wereld. En er zijn er maar liefst meer

dan 5.500!
Actie: Geen Inschrijfgeld!
Gezondheid is en wordt steeds belangrijker waarbij investeren in gezondheid
loont! En wie jarig is trakteert! Het
tienjarig jubileum van Anytime Fitness
Benelux wordt in de maand oktober
gevierd met een gratis inschrijving bij
je aanmelding. En met de code:
“krant”, krijg je nog een extra cadeau
(koptelefoon) van ons!
Gratis 7 dagen Proberen!
Wellicht heb je plannen om het sporten
in deze tijd weer op te pakken? Dan is
nu het moment om je aan te melden.
Daarbij kun je bij Anytime Fitness het
sporten altijd eerst 7 dagen gratis proberen!
Meer informatie:
www.anytimefitness.nl of stuur daar
een e-mail naar de club van uw keuze.
Hier kun je je ook aanmelden voor de
gratis
7
dagen
proefperiode.
Telefonisch: 06 – 19 46 26 84.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van juli is gesproken over een plan om de bibliotheek te huisvesten in het
gemeentehuis. Ons raadslid Martijn Schmiermann verzocht de raad het besluit aan te houden.
Hiervoor moet namelijk de raadszaal worden verbouwd. Dit
gaat gepaard met een forse investering voor de gemeente.
Daarnaast is het de vraag wat de gemeente wil met ons
“dorpshuis” de Mallemolen? Martijn: “Zullen we voor deze
discussie ‘ns iets meer tijd nemen?”
Het voorstel om de bibliotheek vanuit de Mallemolen te verhuizen komt voort uit het verzoek van het Agora-onderwijs
om meer ruimte voor leslokalen. De huidige ruimte van de
bieb werd daarvoor geschikt bevonden. Voor de bieb moet
dan een nieuwe locatie gevonden worden. Dit kan mogelijk
in de raadszaal van het gemeentehuis zijn. De bieb huurt zo
minder oppervlakte en haalt daarmee haar bezuinigingstaakstelling.
De PvdA-fractie heeft voor de raadsvergadering van 30 september jl. een initiatiefvoorstel ingediend om de bezuiniging
voor dit jaar te schrappen en de bieb vooralsnog op de huidige locatie in de Mallemolen te laten. Dit voorstel is unaniem
aangenomen.
Lees hier het initiatiefvoorstel:
https://bergendal.pvda.nl/nieuws/initiatiefvoorstel-bezuiniging-bibliotheek/
Tijdens de begrotingbehandeling in het najaar van 2020 had
de PvdA-fractie ook al een amendement ingediend om de

Initiatiefvoorstel PvdA-fractie om te schrappen de
bezuiniging van 50.000,- zoals deze is opgelegd aan de
bibliotheek Gelderland-Zuid voor de bibliotheekvoorziening in Berg en Dal voor 2021
De openbare bibliotheek Gelderland-Zuid moet dit jaar
€ 50.000,- bezuinigen. De uitwerking van deze opdracht
heeft meer tijd nodig. Er wordt op dit moment gekeken
naar de opties voor de huisvesting van de bieb. Om de
bibliotheek en het college extra tijd te geven om de plannen uit te werken, wordt door de PvdA, via een initiatiefvoorstel, voorgesteld om de bezuiniging voor dit jaar
te schrappen.
Voor 2022 blijft nog een bezuiniging van €75.000,staan.
bezuiniging op de bieb uit de begroting te halen. De fractie
benadrukte daarbij het belang van de bibliotheek en dat niet
zomaar een bedrag als bezuiniging kan worden opgenomen,
zonder te weten wat dit voor een gevolgen heeft. Echter was
de coalitie eensgezind en bleef deze bezuinigingstaakstelling
gehandhaafd. Tot aan de laatste raadsvergadering dan.
Lees hier het amendement
https://bergendal.pvda.nl/nieuws/amendement-bezuinigingen-bibliotheek/
PvdA-Berg en Dal, lokaal sociaal!

De Rozet
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Vivace: op zoek naar… Bassen
MILLINGEN. Zangvereniging Vivace in
Millingen aan de Rijn
is weer vol enthousiasme gestart met zingen.
Er is zoveel mooie
muziek en er zijn optredens in het vooruitzicht.
Echter,
het
gemengd koor heeft
dringend behoefte aan
mannen voor de baspartij. Na de Coronagolf
zijn niet alle bassen teruggekeerd en
juist die “zware mannen” zorgen voor
een goede verhouding in de stemgroepen.
“It is raining men” is een leuk liedje,
maar daar merken wij niet veel van hier
‘in het laag’.
Beste bassen en baritons, kom bij ons
zingen. Misschien ben je gestopt bij
een koor door ziekte, drukte, wilde je
liever een ander repertoire of enig
andere reden.
Maar wellicht heb je nog nooit gezongen op andere plaatsen dan in het bad
en weet je niet hoe fijn het is om gezamenlijk een mooi stuk muziek in te studeren. Je bent er namelijk echt even
helemaal uit omdat je je concentreert
op tonen en tekst en het is bovendien
goed voor je longen.

Foto: Erik Hell
Ook andere mannenstemmen zijn van
harte welkom.
Aan Frans Coerwinkel heeft ons koor
een zeer bekwame en enthousiaste dirigent en de sfeer is top.
Probeer het gewoon eens en zing vrijblijvend een keertje met ons mee.
De repetities vinden plaats op dinsdagen om 20.00 uur in de Spiegelzaal van
Sporthal de Duffelt. Kijk voor meer
informatie over het repertoire en méér
op de website: vivacemillingenadrijn
Aanmelden kan via
info@vivacemillingenadrijn.nl
Wij nemen dan contact met u op.
Maar even bellen naar, Cor Joosten
voorzitter, 06-28031471 is uiteraard
ook prima en dan kan je meteen eventuele vragen stellen.

Eindelijk weer lachen met
Den Zuuten Ienval
GROESBEEK. Na een seizoen niet te hebben gespeeld
treft toneelvereniging Den
Zuuten Ienval weer de voorbereidingen voor een nieuwe voorstelling. In november voert de vereniging acht
keer de komedie op: Dokter
help, ik ben getikt!. Jonas is
het werken zat, maar moet
nog even tot aan zijn pensioen. Op zijn werk laat hij
bewust steken vallen, maar
dat helpt niet echt. Dan laat
hij zich, zonder dat zijn
vrouw Chantal het weet, opnemen in
een kliniek met hulp van zijn vriend
Anton. In een poging zich gek te laten
verklaren merkt hij dat het verplegend
personeel al net zo vreemd is als de
aanwezige patiënten. Jonas moet zich
dus nog idioter voordoen, met maar één
doel…. voor het leven arbeidsongeschikt te worden verklaard. Of het hem
lukt om het hoofd van de kliniek, de
psychologe, de hupse verpleegster en
de op seks beluste masseuse om de tuin
te leiden ziet u tijdens deze hilarische
voorstelling.
Toegang met coronatoegangsbewijs
Den Zuuten Ienval speelt de voorstellingen onder de, op dat moment geldende, coronamaatregelen. Nu is het zo
dat, zonder de 1,5-meter maatregel, alle
bezoekers met een coronatoegangsbewijs de voorstellingen kunnen bezoeken. Dat geldt voor iedereen van 13
jaar en ouder. Dit verplichte coronatoe-

Muziekgezelschap Edelweisz
gaf Eindzomerwijkconcert
BERG en DAL. Na
anderhalf jaar stilte door
corona heeft muziekgezelschap Edelweisz uit
Berg en Dal weer van
zich laten horen. Op vrijdag 24 september gaven
ze, onder leiding van
dirigent Theo Jetten, het
Eindzomerwijkconcert
op de parkeerplaats bij
het Hamersveld aan de
Kerstendalseweg in Berg
en Dal. De avond zat vol
met een grote variatie
aan muziek. Er waren
leuke arrangementen, luchtige stukken
en herkenbare muziek, voor jong en
oud(er). De jeugd trapte deze avond af

Dit jaar heeft de Millingse kunstschilder Nick Cillisen meegedaan aan “Ode
aan 3 oevers” van het kunstcollectief
Gelderse Poort en hij is trots dat hij kan
exposeren in Persingen.
Foto: Henk Baron

en bracht ook een leuk programma met
veel trotse ouders onder het publiek.
Foto: Henk Baron

Voorzitter van Fanfare
Jubilate Deo neemt afscheid
GROESBEEK. Op onze door corona
uitgestelde jaarvergadering hebben we
jammer genoeg afscheid moeten nemen
van onze voorzitter Henk Coenen.
Henk is jaren lang voorzitter geweest
van Fanfare Jubilate Deo en heeft ons
door roerige tijden geleid. Henk had
vorig jaar al aangegeven dat hij zich
niet herkiesbaar wilde stellen en meer
tijd wil besteden aan zijn bedrijf en
inmiddels 5 kleinkinderen.
Voor al zijn inzet heeft het bestuur
besloten hem te benoemen tot erelid
van Fanfare Jubilate Deo.
Henk en Mia hartelijk bedankt voor
alles wat jullie voor onze vereniging
gedaan hebben we hopen jullie nog

vaak te zien.
Op dezelfde vergadering is ook meteen
een nieuwe voorzitter gekozen Klaas
Salentijn, over hem binnenkort meer.

Anderhalf jaar kon het niet maar zondagmiddag 26 september speelde entertainer
Tom Meuwese weer op het terras van hotel-café restaurant ’t Spijker.
Foto: Henk Baron
gangsbewijs (op een telefoon of papier)
moet met een identiteitsbewijs bij de
ingang getoond worden.

Kaarten kosten €10,- en reserveren kan
via www.denzuutenienval.nl of via de
reserveerlijn: 024 – 357 83 90. Den
Zuuten Ienval neemt ook dit jaar weer
deel aan de Rabo Club Support actie.
Leden van Rabobank kunnen stemmen
op Den Zuuten Ienval van 4 tot en met
25 oktober.

Lutherse Kerk in Nijmegen
Zaterdag 9 oktober | 20.30-22.20 | €15
voorverkoop, €18 aan de deur
(www.cozyconcerts.nl) | concert | A
Balladeer
Boskapel Nijmegen
Zaterdag 9 oktober | 20.15 |
€12,50*/€15,- *Jongeren (< 26jr), CJP |
concert klassieke muziek | Nieuw
Nijmeegs Kamerorkest
De Vereeniging, Njmegen
Zondag 10 oktober | 15.00 | concert |
Die
Zauberflöte
&
Die
Schauspieldirektorin: Ein gelegenheitsstück in tijden van Corona
Petruskerk in Nijmegen-Hees
Zondag 10 oktober | 19.30 | concert |
BWV 5 "Wo soll ich fliehen hin" Bach Cantates Nijmegen

Een ‘spirituele douche’ van
klanken in Dorpshuis Kerstendal
BERG en DAL. In deze tijden zijn we
allemaal op zoek naar rust, vreugde en
harmonie. Een heel goede manier om
dit te bereiken is het zingen van mantra’s, woorden waaraan helende krachten worden toegekend. Daarom verzorgen de kirtaneers Tonny Bol en Leo de
Kruis zondag 17 oktober weer een kir-

Gastspreker Helga Ullrich-Scheyda in Kranenburg
KRANENBURG. Vrijdag 17 september is juist voor onze
grensstreek een belangrijke herdenkingsdatum. De dag markeert het begin van de geallieerde operatie Market Garden
eind 1944, die heeft bijgedragen aan de latere bevrijding van
Nederland en het einde van de Tweede Wereldoorlog. Op 17
september hield de Kleefse historica Helga Ullrich-Scheyda
in Caféhaus-Niederrhein te Kranenburg een lezing over de
totstandkoming van haar boek over de NS tijd in de gemeente Kranenburg en de grensstreek. (Boektitel: Helga UllrichScheyda: Alte Grenzfeste im neuen Deutschland?
Kranenburg in der Zeit des Nationalsozialismus) ‘Lezing’ is
eigenlijk niet het goede woord, want mevrouw UllrichScheyda is meer een ontspannen, maar wel zeer zorgvuldig
verteller. Het was een bijzonder boeiende avond waarin de
auteur vertelde over de totstandkoming, opzet en inhoud van
haar boek, waarbij het gebruik van oorspronkelijk bronnenmateriaal belangrijkste uitgangspunt is geweest. In de voor
haar kenmerkende nuchtere stijl (geldt zowel voor boek als
presentatie) ging mevrouw Ullrich-Scheyda vervolgens in op
feiten, gebeurtenissen, personen en organisaties die een rol
speelden in de periode vóór en tijdens de NS-periode in
Kranenburg en omgeving. Ook de verwikkelingen langs de
Nederlands-Duitse grens vanaf begin jaren dertig, waar
Nederlanders en Duitsers tot dan toe zonder grote problemen
samenleefden, kwamen aan de orde.
Na haar verhaal ging mevrouw Ullrich-Scheyda in op vragen, opmerkingen en aanvullingen. En die waren, zoals te
verwachten viel, talrijk en divers. Het was de eerste keer dat
de auteur voor publiek over haar boek sprak. De ca. 30
Nederlandse en Duitse toehoorders beleefde dus een pri-

Culturele
Agenda
Besiendershuis Nijmegen
Vrijdag 8 oktober | 20.00-22.00 | €5,(reserveringbesiendershuis@gmail.co
m) | multidisciplinair evenement De
Elementen | Down to earth

Tom Meuwese weer op terras
van ’t Spijker in Beek

Speeldata
De première vindt plaats op zondag 7
november om 14.00 uur. Verder wordt
er op zondag 7 november ook gespeeld
om 19.00 uur, op vrijdag 12 en zaterdag 13 november (20.00 uur), op zondag 14 november (14.00 uur matinee)
en om 19.00 uur, op vrijdag 19 en
zaterdag 20 november (20.00 uur).
De speellokatie is zaal “De Sleutel”,
Bredeweg 71 in Groesbeek.

Nick Cillissen
exposeerde in
het Kerkje van
Persingen

17 september 2021: Helga Ullrich-Scheyda houdt voor
Nederlandse en Duitse belangstellenden in Caféhaus
Niederrhein een lezing over de NS-tijd in Kranenburg en de
grensstreek.
Foto: Heinz Maahs
meur. Een van de bezoekers was Maarten Hidskes, als redacteur betrokken bij het verhalenproject ‘De Wereld van de
Oost’, een verdieping van de film ‘De Oost’.
De bijeenkomst in Kranenburg was weliswaar geen ‘herdenking’ in de gebruikelijke zin, maar zeker een passende aanvulling op het bijzondere karakter van deze dag. Er zijn plannen voor een tweede lezing over haar boek in Antiquariaat
Supplement later dit jaar. De Rozet houdt u op de hoogte.
(HM)

tanmiddag in Dorpshuis Kerstendal in
Berg en Dal.
Kirtan is een eeuwenoude Indiase
yoga-traditie. De mantra's worden
voorgezongen door de kirtaneers en de
deelnemers “antwoorden” hierop.
Hierbij kun je je laten meevoeren door
het geleidelijk variërende tempo, van
heel langzaam naar soms heel uitbundig om weer te eindigen in verstilling.
Tijdens een kirtan ontstaat een bijzondere energie. De mantra's worden doorgaans begeleid door onder meer harmonium, kartals (cimbalen) en mrdanga
(Indiase trommel). Door het herhalen
van de mantra kom je steeds dieper in
je meditatie, dit kun je het best bewerkstelligen door één mantra lange tijd te
herhalen. De meest geschikte en heel
krachtige mantra hiervoor is de Maha
Mantra.
Tonny en Leo verzorgen regelmatig kirtans in Nederland en België. Nu organiseren zij weer een middag met kirtans
in Kerstendal . Zo zijn ook mensen in
Berg en Dal en omgeving in de gelegenheid zo'n ‘spirituele douche’ mee te
maken.
De kirtan duurt van 14:00 tot 16:00 uur,
met een pauze na ca. 45 minuten.
Inloop vanaf 13:30 uur.
Wie zondag 17 oktober deel wil nemen
aan dit bijzondere evenement, moet
zich wel vooraf aanmelden bij Tonny
Bol:
email namahatta.kirtan@gmail.com
of bel/sms/app naar 06-30883292.
Entree is gratis, een vrijwillige bijdrage
wordt op prijs gesteld.
De kirtans zullen voortaan op elke
derde zondag van elke maand worden
georganiseerd.

Shamrock
Woensdag 13 oktober | 19.30 | gratis
entrée | lezing | Wetenschap en
Samenleving bij Crises - Eva Kunseler
(PBL), Jan Kwakkel (TUD) en Joost
Vervoort (UU) (www.sciencecafenijmegen.nl)
Grand Café De M’ooije Waard in
Millingen aan de Rijn
Zaterdag 16 oktober | €12,00 | Real
Roots Café Live sessie | Ben Bedford
(zanger en gitarist)
LUX
Zaterdag 16 oktober | 20.00 | €18,- |
theater | Het Debuut - Rudolphi
Producties (meer info: ViaRudolphi.nl)
Cultureel Centrum De Bogerd in
Druten
Zondag 17 oktober | 15.00 | toegang
gratis | concert | Orpheus zingt weer! Koninklijke
Gemengde
Zangvereniging
Orpheus
(Info:
https://bogerddruten.nl/feesten-evenementen/orpheus-zingt-weer)
Museum het Petershuis, Gennep
Tot en met 17 oktober | expositie | Still
Koe - Marlieke Overmeer
Cultureel Centrum De Bogerd,
Druten
Zondag 17 oktober | 15.00 | toegang
gratis, kaarten van tevoren aanvragen |
concert | Orpheus zingt weer! Koninklijke
Gemengde
Zangvereniging “Orpheus” (meer info:
https://bogerddruten.nl/feesten-evenementen/orpheus-zingt-weer)
Radboud Universiteit
Tot en met 29 oktober | maandag t/m
vrijdag 9.00-21.00 | expositie in het
Huygensgebouw | Angeline Lips
(www.angelinelips.nl)
Museum Het Valkhof
15 oktober 2021 tot en met 2 januari
2022 | reeks tentoonstellingen over
zwarte gaten | Moonshot

C U LT U R E E L

Drie kleine Herfst-Concerten met Gedichten in de
Historische (Protestantse) kerk te Groesbeek
Klassieke muziek & gedichten, kunst
aan de muur, bloem-creaties, chocolade drank en kruidkoek
We gaan 17 oktober weer van start
met de Seizoenen-concerten, georganiseerd door hoboïste Lidia van der
Vegt.
Het programma - dat deze keer het
thema “Evenwichtig en Weerbarstig”
heeft meegekregen - bestaat uit drie
verschillende miniconcerten van een
half uur, waarin muziek afgewisseld
met poëzie de herfst zal inluiden.
Daarbij wordt er een link gelegd naar
onze klimaatverandering.
Aan de muur is er werk te bezichtigen
van Christine Brandenburg. In de pauzes kan men genieten van warme chocolade, streeksap en kruidkoek.
Deze keer zijn de uitgenodigde musici;
zangeres Maria João Carmo, violist
Hans Rijkmans en pianist Hans-Erik
Dijkstra. Het wordt een zeer afwisselend programma van uiteenlopende
componisten: van de barokcomponisten Vivaldi en Telemann, naar de
romantische en expressieve componis-

ten zoals Brahms en Mahler, dan weer
naar de op zich zelf staande componist
als Satie tot een anders uit de hoek
komende Sibelius, aangevuld door de
beschouwende muziek van componist
Vaughan Williams.
Over kunstenares Christine Brandenburg: Zij studeerde klarinet en altviool
aan
het
Conservatorium
van
Amsterdam. Daarna volgde zij een
tekenopleiding aan de Academie voor
Schone Kunsten in Arendonk (België).
In snelle schetsen met pastelkrijt ontstond het afgelopen jaar de serie
Women in Lockdown. Momenteel
werkt zij aan seizoenen-tekeningen met

7 oktober - 27 december

Expositie Harry van Kuyk (1929-2008)
Van 7 oktober tot en met 27 december toont Het Museumpaviljoen van
Galerie Stijl een uniek overzicht van
Harry van Kuyk’s werk en leven.
Openingstijden: donderdag tot en met
zondag van 12.00 tot 17.00 uur
Toegangsprijzen: €6,50 p.p., kinderen
tot 12 jaar gratis
Adres: Zutphenseweg 132, 7211EG
Eefde (nabij Zutphen)
Meer informatie: www.galeriestijl.nl,
info@galeriestijl.nl, tel. 0575 474 280
Over Harry van Kuyk
De Ooijse kunstenaar Harry van Kuyk
(1929-2008) behoort tot de grote
Nederlandse grafiekvernieuwers. In
1969 ontwikkelde hij de reliëfdruk: een
prent met een extreem hoog én diep

reliëf, gemaakt op een speciale pers
onder maximale, langdurige, verwarmde druk. Grafiek zonder inkt, wit op
wit, opgebouwd uit licht en schaduw.
Zijn geometrische reeksen waren een
internationaal
succes.
Groot
Abecedarium (1973), 26 abstracte
variaties op de letters van het alfabet,
geldt als een meesterproef in de moderne grafiek. De prenten van Van Kuyk
zijn vaak vergeleken met de reliëfs van
Jan Schoonhoven. De oplages waren
klein. Zijn reliëfdrukken bevinden zich
in internationale collecties en alle grote
musea van Nederland.
In Galerie Stijl worden de laatste reliëfdrukken uit zijn nalatenschap aangeboden, waaronder vroege en zeldzame
exemplaren.

Exposities in Persings Kerkje
Brons – Beelden – Schilderijen – Edelsmeden
Zaterdag 9 en zondag 10 oktober
Ilse Aarsman - schilderijen
Voor deze expositie waren de
Hollandse luchten de inspiratie.
Krachtig neergezet met een losse toets,
lijkt het alsof de lucht in beweging is.
De schilderijen appelleren aan de verbeelding van de toeschouwer. Het werk
neigt zelfs naar volledige abstractie.
Ook het vrouwelijk naakt is een terugkerend thema.
Liz Schieving – brons en edelsmeden
Thema’s zijn vooral mens en dier: het
vertellen van hun ‘verhalen’ door ze
vorm te geven in beelden, die ook in
brons worden uitgewerkt. Voor haar
sieraden laat Liz zich inspireren door
uiteenlopende vormen en stijlen. Ze
werkt niet alleen met zilver maar combineert dit vaak ook met hout, kunststof
of email.

Ans Hendriksen – beelden
Vrouwenbeelden in chamotte klei, grof
of fijn en bij voorkeur met zwarte klei.
Voor Ans Hendriksen is het een uitdaging te zoeken naar de grenzen van wat
haalbaar is. Deze worden steeds verlegd, de uitdagingen eveneens.
Momenteel is Ans op zoek naar de
interactie. Een boodschap overbrengen,
iets uitstralen; twee of meer beelden
samen geven dit mooi weer.
Ellen Koelewijn - schilderijen
Beroepsfotograaf Ellen Koelewijn vertaalt haar foto’s in mysterieuze en sferische schilderijen. Deze roepen een
sprookjesachtig gevoel op, waardoor je
getrokken wordt in de wereld van mystiek. Schilderen doet zij op gevoel.
Ellen wordt beïnvloed door de natuur
en emoties om haar heen.

Ellen Scheffer en Leo van Voorst
In het weekend van 16 en
17 oktober exposeren Ellen
Scheffer en Leo van Voorst
schilderijen en ‘bootjes’ in
het Kerkje van Persingen.
Beide exposanten laten
zowel nieuw als ouder werk
zien op de plek waar ze in
2003 voor het laatst samen
exposeerden.
De nieuwe schilderijen van
Ellen Scheffer zijn expressief en kleurrijk, heel anders
dan haar oudere werk dat
meer meditatief van aard is.
Maar in de meest recente
werken keert die sfeer van
vroeger weer terug. De verbinding tussen het aardse en
spirituele is ook bij de nieuwe schilderijen het overkoepelende thema.
Het nieuwe werk van Leo van Voorst
bestaat uit kleine objecten die aan bootjes doen denken. Ze vervoeren een
kostbare vracht: geslepen kristallen, die
samen met de eenvoudige houten

oostindische inkt en aquarel. Vooral de
herfst, met zijn prachtige kleuren en
melancholische vergankelijkheid, is
een onuitputtelijke inspiratiebron. (Zie
ook www.christinebrandenburg.com)
De gedichten worden voorgedragen
door Irma Bogers en Henk Barendregt.
Harry Janssen maakt van prachtige
herfstbloemen interessante creaties.
Let op! Vanwege Covid-19 gaan we
nog steeds zorgvuldig om met het
respecteren van elkaar en de maatregelen. Reserveren is aan te bevelen. Bij de
toegang kan gevraagd worden naar pas
en tests. Toch ook is iedereen welkom.
De stoelen blijven met een zekere
afstand van elkaar. U kunt ervoor kiezen om een mondkapje te dragen.
Binnenkomst 14.45 uur. 1e concert
15.15 uur, 2e concert 16.15 uur, 3e concert 17.15 uur
Entree, inclusief drankje en versnapering, voor 1 concert €13, voor 2 concerten €15, voor 3 concerten € 20.
Kinderen betalen voor de hele middag
€ 3.
Adres: Kerkstraat 18, 6561 CC
Groesbeek. Reserveringen via email
lidiafrancis@yahoo.com.
Zie ook www.lidiafrancis.nl.

Zangeressen
gezocht
KRANENBURG-WYLER. Wil je zingen, meezingen of gewoon eens kennismaken met deze mooie en gezonde
activiteit, dan is dit misschien iets voor
jou. Voor haar kleine en gezellige
koor(tje) van zeven dames zoekt
Jakobijn Wallis nog uitbreiding.
Gezongen en geoefend wordt op maandagavond van 19.30 uur tot 21.15 uur.
Het repertoire is ontspannen en gevarieerd, van licht-klassiek tot modern en
populair. Jakobijn heeft een schat aan
ervaring en ideeën, en leidt het zanggroepje aan haar vleugel in haar ruime
woonkamer aan de Alte Heerstrasse 9
in Wyler. Neem gerust contact op:
http://www.jakobijnwallis.nl,
Tel.
0031-627058382 of 0049 2826
9994370.

Open dag
Bosatelier
Begin vorig jaar is het pand op de
Scheidingsweg 99 aan Heumensoord
van eigenaar gewisseld. Na een lange
reeks van maatschappelijke bestemmingen waaronder de scouting, Breed
en Natuurmonumenten doet het pand
nu dienst als schildersatelier en dagbestedingsplek voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Een bijzondere
plek waar in alle rust en in kleine
groepjes, deelnemers kunnen werken
aan psychisch herstel. Creativiteit, de
veilige prikkelarme plek en goede
begeleiding in de prachtige bosrijke
omgeving van Heumensoord staan centraal bij het Bosatelier.
Normaal proberen we deze plek dus zo
rustig mogelijk te houden, maar 1 keer
per jaar is iedereen welkom om eens
een kijkje te komen nemen.
Vrijdag 8 oktober van 15.00 uur tot
20.00 uur openen wij onze deuren voor
buurtbewonersvrienden, familie en collega's. Iedereen is welkom. Het beeldend werk van onze deelnemers is te
zien, er is ruimte voor een praatje met
onze medewerkers en er zijn heerlijke
hapjes en drankjes.

ondergrond een eenheid vormen.
Zowel zijn oude als zijn nieuwe werk
gaat over ‘verering’.
Openingstijd op beide dagen van 11.00
uur tot 17.00 uur.

Dus kom ook een kijkje nemen bij het
Bosatelier!
www.bosatelier.nl
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 10.00 tot
17.00. Vrijdag van 10.00 tot 14.00

5 oktober 2021
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Lili Marleen dag in het
Vrijheidsmuseum
Hoe ontstond de grootste hit uit de
Tweede Wereldoorlog? Wie was Lili
Marleen werkelijk en waarom raakt het
lied nog steeds iedereen recht in het
hart? Het Vrijheidsmuseum in
Groesbeek geeft op deze en andere vragen antwoord tijdens een speciale Lili
Marleen dag op zondag 10 oktober
a.s. in het museum. Dit gebeurt door
middel van een publiekslezing, verzorgd door historica Wietske van der
Spek, een doorlopende filmdocumentaire en live muziek. Het legendarische lied zal live worden vertolkt door
zangeres Suzanne Menheere. Zij brengt
daarnaast een repertoire van (nostalgische) evergreens.
Lili Marleen is méér dan een soldatenlied over afscheid en een onzekere
thuiskomst. Het oorspronkelijk Duitse
lied was populair onder zowel Duitse
als geallieerde troepen, omdat het de
menselijke gevoelens in oorlogstijd zo
treffend verwoordde: de scheiding van
geliefden, heimwee, eenzaamheid en
angst voor de dood. De uitwerking
ervan reikt tot en met de dag van vandaag. De mythe van Lili Marleen werd
grootgemaakt door artiesten als Lale
Andersen, Marlene Dietrich, Bing
Crosby en Perry Como. Het lied werd
onderwerp van veel theater- en cabaretuitvoeringen, documentaires en speelfilms.
Het programma is doorlopend van
13.00-17.00 uur. Dit betekent dat de
bezoeker op elk moment kan aanschui-

Foto: Dennis Vloedmans
ven bij één van de programmaonderdelen en ook het museum zelf kan bezoeken. Voor een bezoek aan het
Vrijheidsmuseum gelden de reguliere
entreeprijzen.
Locatie: Vrijheidsmuseum, Wylerbaan
4, 6561 KR Groesbeek
Zondag 10 oktober van 13-17 uur.
Reguliere entreetarieven Vrijheidsmuseum. De Museumkaart is geldig.
Informatie: 024-3974404; welkom@vrijheidsmuseum.nl; www.vrijheidsmuseum.nl
Facebook: /vrijheidsmuseumNL,
Twitter: @nooit1verhaal

Concert Ooijse Toekomst
bij de Thornsche Molen
Zondag 26 september mocht het weer.
Het eerste buitenoptreden van muziekvereniging de Ooijse Toekomst uit Ooij
vond plaats. Met een prachtig zonnetje
aan de hemel, soms afgewisseld met
wat wolken, speelde het orkest op het

terras van restaurant de Thornsche
Molen in Persingen. Er waren veel toehoorders, die allen genoten van mooie
filmmuziek, rockklassiekers en verschillende evergreens.
Foto: Henk Baron

Een onvergetelijke benefietavond
voor het Vrijheidsmuseum
Lions Club Nijmegen steunt het
Vrijheidsmuseum met een benefietavond om nooit te vergeten. Het nauwelijks gesubsidieerde museum is door
de pandemie in zwaar weer terecht
gekomen. Lions Club Nijmegen vindt
dat het museum de vrijheidsgedachte
moet kunnen blijven uitdragen.
Op 14 oktober a.s. verwelkomen wij 85
tot 100 gasten (afhankelijk van de dan
geldende Covidmaatregelen) om 19.30
uur in het museum.
Op het programma staat onder meer:
• Een korte rondleiding door het museum
• Peter Van Uhm, oud-commandant der
strijdkrachten, houdt een voordracht
‘Vrede zonder verzoening is als een
Judaskus naar de toekomst’

• Tweemaal een muzikaal intermezzo
door en Elaine Delsing (zang) en Tim
Geeraedts (piano en zang)
• Heidi Koren, stadsdichter van
Nijmegen draagt voor uit eigen werk
rondom ‘Vrijheid hebben en vrijheid
moeten ontberen’
Het centrale thema van alle voordrachten is vrijheid.
Ticketprijs (inclusief consumpties) is
€50,00. Wie meer wil geven kan dat
met een gerust hart doen.
Informatie bij het organiserend
comité van Lions Club Nijmegen
Cor de Beijer: 06-28031908
Veronica Weusten: 06-48257568
Of bij het Vrijheidsmuseum
Wiel Lenders 06-26702289

Koffieconcert in Kekerdom
KEKERDOM. Zondag 17 oktober
organiseert de Kekerdomse muziekvereniging UNA een koffieconcert, samen
met Fanfare ULTO uit Winssen-Ewijk.
Vanaf 10.30 uur staat uw gratis kopje
koffie klaar, vanaf 11.00 uur begint het
concert. Beide orkesten hebben een
gevarieerd programma samengesteld,
variërend van klassieke fanfaremuziek
tot pop en bigband nummers. Het concert vindt plaats in zaal UNA in
Kekerdom. De toegang is gratis.
Ook bij dit concert is een geldige QR-

code, of negatief testbewijs noodzakelijk.

De Rozet
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Albert Heijn van den Hatert
Heerbaan 99 - Millingen aan de Rijn
Tel.: 0481-438240
Openingstijden: ma t/m za: 08.00 tot 20.00 uur
Zondag: 10.00 tot 18.00 uur

Dynamische en entertainende teamquiz met heerlijk diner.
Perfect als uitje met je bedrijf, vrienden of familie!

Aanvang
18.30 uur

ZATERDAG 9 OKTOBER 2021
Ticket

Incl.
3-gangen
diner

€p5.p5.
Fletcher Hotel-Restaurant Erica
BERG EN DAL

Voor groepen vanaf 6 personen Eigen tafels voor alle groepen
Inclusief diner en spelmateriaal, exclusief drankjes In samenwerking met

RESERVEREN?
Bel 024 - 684 35 14 of mail naar info@hotelerica.nl

Aanbiedingen geldig t/m zondag 10 oktober
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

Bel het calamiteitennummer bij omgewaaide bomen, verstopte riolering, wegverzakking, kapot trottoir en andere gebeurtenissen die gevaar of ernstige hinder kunnen veroorzaken. Bel het calamiteitennummer alleen buiten kantooruren. U kunt dan
een boodschap inspreken. Tijdens kantooruren kunt u het gewone nummer van de gemeente bellen 14 024. We gaan direct
met uw melding aan de slag.
Gemeentehuis Groesbeek
Dorpsplein 1
6562 AH Groesbeek
Maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur

gemeente@bergendal.nl
Telefoon 14024
Vanuit buitenland +31 24 751 65 00

Afspraak college
Bel (024) 751 65 06
of mail
bestuurssecretariaat@bergendal.nl

Wij helpen u op afspraak! Maak uw afspraak op www.bergendal.nl of bel 14024

■ Veteranendag 2021
De gemeente Berg en Dal houdt
op maandag 11 oktober haar
jaarlijkse Veteranendag.
Alle veteranen die in de gemeente Berg en Dal wonen, kunnen
zich hiervoor aanmelden.
De Veteranendag is in het
Vrijheidsmuseum en duurt van
15.00 uur tot 19.00 uur. De burgemeester houdt een toespraak.
Daarna is er een rondleiding door
het nieuwe Vrijheidsmuseum onder
leiding van gidsen.
Heeft u geen uitnodiging gehad?
De veteranen die bij het
Veteraneninstituut geregistreerd
staan, hebben per post een

uitnodiging van ons gekregen. Bent
u wel veteraan, woont u in de
gemeente Berg en Dal, maar heeft
u geen uitnodiging gehad? Dan
kunt u zich natuurlijk ook aanmelden voor deze dag. Stuur dan een
mail naar
evenementen@bergendal.nl of bel
ons op 14 024.
Wat is een veteraan?
Veteranen zijn alle militairen met de
Nederlandse nationaliteit die het
Koninkrijk hebben gediend in oorlogsomstandigheden of vergelijkbare situaties. Dit geldt ook voor vredesmissies in internationaal verband. Het maakt daarbij niet uit of
ze nu nog militair zijn of niet.

■ Coronatoegangsbewijs voor
evenementen, horeca of culturele activiteiten
Het coronatoegangsbewijs is
een vaccinatiebewijs, herstelbewijs, of een testbewijs van maximaal 24 uur oud. Sinds zaterdag
25 september moet u als bezoeker in de horeca en bij evenementen of culturele voorstellingen uw coronatoegangsbewijs
laten zien.
Hoe komt u aan een coronatoegangsbewijs?
Download de CoronaCheck-app en
klik op: QR-code maken. Selecteer
waar u een QR-code van wilt
maken. Voor een testbewijs
gebruikt u de ophaalcode die u per
sms of e-mail van de testlocatie
hebt gekregen. Voor een herstelbewijs of vaccinatiebewijs haalt u uw

gegevens op met uw DigiD. Voor
meer informatie, kijk op
coronacheck.nl
Liever een papieren coronabewijs?
U kunt uw QR-code zelf uitprinten.
Bijvoorbeeld als u geen smartphone heeft. Ga naar
www.coronacheck.nl en volg de
stappen. Heeft u geen DigiD,
smartphone of computer met printer? Vraag iemand in uw omgeving
om te helpen. Of ga naar het informatiepunt digitale overheid in de
bibliotheken.
Komt u er echt niet uit, neem dan
contact op met 0800 - 1351 en
vraag naar de mogelijkheden

(bereikbaar van maandag t/m zondag van 08.00 – 20.00 uur). Dan
kunt u in sommige gevallen een
coronatoegangsbewijs (in dit geval
alleen vaccinatiebewijs of herstelbewijs) op papier thuisgestuurd krijgen.
Waar kunt u naartoe voor een
toegangstest?
U kunt u gratis laten testen bij een
toegangstestlocatie bij u in de
buurt. Kijk op
www.testenvoortoegang.nl voor
een locatie bij u in de buurt en
maak online een afspraak. In principe ontvangt u de uitslag binnen 2
uur. De uitslag is 24 uur geldig.

■ Kapel Maartenskliniek gemeentelijk monument?
De gemeente is gestart met de
procedure om van de kapel van
de Sint Maartenskliniek een
gemeentelijk
monument
te
maken.
Prachtig voorbeeld
De kapel uit 1958 is een prachtig
voorbeeld van een kapel van na de
oorlog. Voor de kenners/liefhebbers: de kapel is in een functionalistische stijl gebouwd en verwijst
naar
vroeg-romaanse
en
Byzantijnse kerkbouw. Daarnaast
heeft het pand verschillende unieke
glas-in-lood ramen. Tegenwoordig
wordt de kapel gebruikt als restaurant van de Sint Maartenskliniek.

Sociaal Team Berg en Dal

■ Spreekuur Sociaal Team in de wijk
In oktober gaat het Sociaal Team Berg en Dal verder met de inloopspreekuren. In Groesbeek in voorzieningenhart Op de Heuvel,
buurthuis de Slenk, de Goei.j,kamer en de Mallemolen. In de polder
in het Kulturhus Beek en Kulturhus Den Ienloop in Millingen. Heeft
u een vraag voor het Sociaal Team, dan kunt gewoon binnenlopen.
Wanneer zijn de inloopspreekuren?
Hieronder ziet u wanneer de inloopspreekuren zijn:
Plaats

Dag

Tijdstip

Kulturhus Beek

Elke maandag

13.00 - 15.00

Kulturhus Den Ienloop in Millingen Elke dinsdag

15.00 - 17.00

Op den Heuvel Groesbeek

Elke donderdag

11:30 - 13:30

De Mallemolen Groesbeek

Elke dinsdag

10.00 – 12.00

De Goei.j.ka.mer Breedeweg

1e maandag van de maand 14.00 – 16.00

De Slenk De Horst

1e dinsdag van de maand

10.00 – 12.00

Waarvoor kunt u bijvoorbeeld bij het Sociaal Team terecht?
U kunt bij het Sociaal Team terecht met bijvoorbeeld de volgende vragen:
▪ Mijn partner is onlangs overleden en ik zou graag met iemand daarover
praten.
▪ Mijn kind zit niet lekker in zijn vel, hoe kan ik hem helpen?
▪ Ik ben op zoek naar een leuke daginvulling en wil graag anderen helpen.
▪ Ik ben het overzicht kwijt in mijn financiën.
▪ Mijn partner en ik gaan scheiden. Graag zou ik in gesprek gaan over de
omgangsregeling voor onze kinderen.
▪ Ik heb psychische klachten en wil graag begeleiding krijgen.
▪ Ik kan zelf het huishouden niet meer doen, heb ik recht op huishoudelijke hulp?
(024) 751 65 20, www.bergendal.nl/sociaalteam
sociaalteam@bergendal.nl

Initiatief
Stichting het Cuypersgenootschap
heeft het initiatief genomen om van
de kapel een gemeentelijk monument te maken. De gemeente heeft
het pand laten onderzoeken op cultuurhistorische waarden. En de
monumentencommissie om advies
gevraagd. Na een positief advies
van die commissie is de procedure
gestart. Vanzelfsprekend is Sint
Maartenskliniek hierbij betrokken.

■ Zwembad de Lubert weer open
Maandag 4 oktober is zwembad
de Lubert weer geopend. Na een
korte renovatie openden om
14.30 de deuren voor de zwemlessen. Het normale rooster geldt
weer.
De hele week is er bij binnenkomst
wat lekkers, dus kom gezellig
zwemmen! Kijk voor de openingstijden op www.sportbedrijfbergendal.nl/openingstijden.
Renovatie vloer
De gemeente heeft de vloer van het
zwembad
gerenoveerd.
De
beschermlaag op de huidige vloer
kwam namelijk steeds losser te liggen. Er ligt nu een nieuwe systeemvloer van DRT. Ook zijn er nieuwe
regelkasten geplaatst en is er een
nieuwe waterniveauregeling.
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Mededelingen

■ Nieuwe kantinebeheerder Sporthal Heuvelland

De mededelingen van deze week gaan over onderstaande adressen. De mededelingen in dit huis-aan-huisblad zijn géén formeel
juridische bekendmakingen. U kunt er geen rechten aan ontlenen.
Meer informatie over deze mededelingen vindt u op
www.overheid.nl/overuwbuurt. U kunt zich ook abonneren op de
e-mailservice op www.overheid.nl/attenderingsservice om op de
hoogte te blijven van bekendmakingen binnen uw postcodegebied.

De gemeente Berg en Dal heeft
een nieuwe kantinebeheerder
voor sporthal Heuvelland gevonden: Mike van de Steeg. Hij gaat
met veel enthousiasme per 1
oktober aan de slag.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Van Hasseltstraat 2, bouw serre (verleend)
▪ Plataanstraat 18, realiseren dakopbouw (verleend)
▪ Raailand 26, plaatsen dakkapel (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 74, kap boom (verleend)
▪ Rijksstraatweg 261, bouw tuinkamer (verleend)
▪ Verbindingsweg 21, plaatsen dakkapel (aanvraag)
▪ Waterstraat 27, uitbreiden parkeerplaats (aanvraag)
Berg en Dal
▪ Kon. Julianalaan 7, aanleggen zwembad (verleend)
▪ Oude Kleefsebaan,kadastraal sectie N, perceel 261, plaatsen mast
t.b.v. telecommunicatiedoeleinden (aanvraag)
▪ Stollenbergweg 188 – 234, diverse kap- en snoeiwerkzaamheden
(verleend)
Groesbeek
▪ Nabij Ambachtsweg, kadastraal sectie A, perceel 4459, realiseren
jongeren ontmoetingsplek (aanvraag)
▪ Cranenburgsestraat 8, legaliseren bedrijf aan huis (verleend)
▪ Cranenburgsestraat 79, verduurzamen woning (aanvraag)
▪ Drentselaan 10, plaatsen airco (aanvraag)
▪ Faunastraat 21, plaatsen kachelpijp (buiten behandeling stellen
aanvraag)
▪ Nabij Grafwegen 55a, aanleggen en uitrijden van bokashi hopen
(verlengen beslistermijn)
▪ Kamp 14, kap drie bomen (aanvraag)
▪ Ketelstraat nabij nummer 30, plaatsen bankje (niet vergunningplichtig)
▪ Kloosterstraat en Gooiseweg, bouw 31 woningen (plan de Tichel)
(aanvraag)
▪ Nabij Kon. Wilhelminaweg 6, bouw woning (aanvraag)
Heilig Landstichting
▪ Cenakelweg 4, herbouw poort (aanvraag)
Kekerdom
▪ Botsestraat 23, toevoeging van een ontmoetingsruimte en
werkplaats in de belt (verleend)
Millingen aan de Rijn
▪ Heerbaan 189, splitsen kavel en realiseren Finse houten bungalow
(aanvraag)
▪ Heerbaan 242, verwijderen binnenmuren (aanvraag)
▪ Van Lyndenstraat 2, veranderen/omzetten van winkel-bestemming in
woning (verlengen beslistermijn)
▪ Zeelandsestraat 1, vervangen rieten kap rijksmonument en plaatsen
twee dakramen (aanvraag)
Ooij
▪ Meester Boutenstraat 24, plaatsen dakkapel (aanvraag)
Ubbergen
▪ Kasteelselaan 22, vernieuwen dakpannen en dakbeschot (verlengen
beslistermijn)
---------------------------------------------------------------------------------------------Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.
Wilt u een omgevingsvergunning inzien? Neem dan telefonisch contact op met de Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN) via telefoonnummer 024 - 751 7700. Voor de mededelingen over Ruimtelijke
Ordening en Milieu kunt u contact opnemen met de gemeente Berg en
Dal via telefoonnummer 14 024.

■ Buurtgezinnen Wandelt!
Op woensdag 6 oktober om 9.30
organiseert Buurtgezinnen in
Berg en Dal een wandeling in de
Ooijpolder. In het kader van de
Week van de Opvoeding gaan
ouders en opvoeders al wandelend in gesprek over opvoeden.
Wandelt u gezellig mee? Meld u
aan via
marloes@buurtgezinnen.nl.
Wat houdt u bezig? Waar loopt u
tegen aan? Welke top of tip wilt u
delen?

Onder het motto ‘Opvoeden doen
we samen’ koppelt Buurtgezinnen
gezinnen die het zwaar hebben aan
een stabiel gezin in de buurt. Zo
krijgen kinderen wat extra liefde en
aandacht en worden ouders ontlast.

Mike is een jonge horecaondernemer
met
familiebanden
in
Groesbeek. Hij is ook beheerder
van de Ark van Oost in Nijmegen.
“Horeca is mijn passie. Ik wil met de
sportkantine een warm huiskamergevoel bieden aan sporters en verenigingen”.

Sociale functie
In Sporthal Heuvelland komen veel
verenigingen. De sociale functie
van de kantine is erg belangrijk
voor sporters. Er zijn verschillende
overleggen geweest met verenigingen die mee wilden denken over
het beheer. De voorkeur ging uit
naar een nieuwe beheerder. En die
is gevonden in Mike van de Steeg.
De vorige beheerders Toon en
Henny Schoofs zijn gestopt per 1
augustus.
Mike van de Steeg

■ Vraag het mantelzorgercompliment aan
Mantelzorgers zijn mensen die
zorgen voor bijvoorbeeld een
ziek familielid, iemand met
dementie, een zieke vriend of een
kind
met
een
beperking.
Onbetaald en soms dagelijks.
Onze gemeente telt veel mantelzorgers. Met het mantelzorgcompliment steken we hen graag een
hart onder de riem!
Het mantelzorgcompliment is een
cadeaubon van 50 euro. Heeft u
een mantelzorger? Dan kunt u het
compliment voor hem of haar aanvragen. Dit kan digitaal via het formulier op de website
www.mantelzorgbergendal.nl.
Aanvragen kan van 11 oktober tot
en met 15 november 2021. We reiken het compliment in de eerste
helft van december uit.
Wethouder Irma van de Scheur:
“Met dit compliment laten we zien
dat we blij zijn met de inzet van
onze mantelzorgers.”
Voor wie is het mantelzorgcompliment?

U kunt het compliment aanvragen
voor uw mantelzorger als uw mantelzorger:
▪ in de gemeente Berg en Dal
woont;
▪ de zorg onbetaald doet;
▪ meer dan 8 uur per week helpt
over een periode van meer dan 3
maanden;
▪ en de hulp verleent als naaste
(dus niet als professional).
U mag maximaal 1 compliment
aanvragen. Een mantelzorger kan
maximaal 1 compliment krijgen.
Vrijwilligers helpen bij het aanvragen
U kunt het compliment dit jaar
alleen digitaal aanvragen via een
formulier op de website
www.mantelzorgbergendal.nl.
Aanvragen kan niet telefonisch of
per mail. Lukt het u niet om het
compliment zelf digitaal aan te vragen? En heeft u niemand die u kan
helpen? Dan zijn er vrijwilligers die
u kunnen helpen. De vrijwilligers
helpen u elke maandagochtend
tussen 11 oktober en 15 november

■ Zonnepanelen op uw dak?
We willen onze ondernemers
graag helpen verduurzamen.
Daarom organiseerden we op 13
september met Groendus en
Sungevity een Lunch & Learn.
Tijdens de lunchsessie presenteerden we de mogelijkheden
voor de SDE++ aanvraag (subsidie). En voor het aanleggen van
zonnepanelen op bedrijfsdaken.
Ondernemers konden rechtstreeks in gesprek met elkaar, met
de gemeente en met Groendus
en Sungevity.
Wethouders Nelson Verheul en
Sylvia Fleuren waren ook aanwezig. Wethouders Verheul: “De
Lunch en Learn was bij Camping
en boerderijwinkel De Hazelaarshof, een mooi voorbeeld
omdat het dak van hun nieuwe
loods vol zonnepanelen ligt. Ook op
een oude loods hebben ze zonnepanelen geplaatst. Mooi om zo
samen met ondernemers aan de
verduurzaming van Berg en Dal te
werken. We maken van ieder dak
een zonnevlak! ”
Wilt u ook weten wat zonnepanelen opleveren?
Er hebben zich al een tiental organisaties aangemeld. Wilt u ook
weten wat zonnepanelen op uw dak
kunnen opleveren? Ga dan naar:
www.zonopbergendal.nl/ondernemer.

in de Körf aan het Kerkpad in
Breedeweg en in Dorpshuis de
Sprong
aan
de
Prins
Bernhardstraat 3 in Ooij.
Vragen telefonisch stellen
Heeft u nog vragen? Dan kunt u
van 11 oktober tot en met 15
november bellen met telefoonnummer 085 - 040 60 66 (van maandag
t/m vrijdag tussen 9.00 uur en
17.00 uur). Laat uw naam en telefoonnummer achter, dan bellen ze
u terug.
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■ Burgemeester bezoekt … lokale makelaar Gaby Payens
thuiszijn en –werken wordt een ruimer huis en een wat grotere tuin
wel meer gewaardeerd dan daarvoor. Een kamer extra of wat meer
buitenruimte staan vaak hoog op
het lijstje.
Als je de gemeente een tip mee
mag geven, wat is die dan?
Let goed op de starters! Die moet je
in het dorp zien te houden. Die jongeren zijn zo belangrijk voor de
dorpsgemeenschappen van de toekomst. Het mislukken van het
bouwplan in het oude gemeentehuis in Beek is bijvoorbeeld echt
zo’n gemiste kans voor onze jeugd!

Nu de coronamaatregelen worden afgeschaald kan ook de burgemeester weer op bezoek bij
bedrijven en ondernemers in
Berg en Dal. Deze keer is hij in
gesprek met Gaby Payens. Zij is
eigenaresse van het gelijknamige makelaarskantoor in Beek en
al ruim 25 jaar actief op de lokale
woningmarkt.
Beste Gaby, dank voor de gastvrijheid! Als leek zie ik met groeiende verbazing de woningmarkt
in Berg en Dal aan. Hoe kijk jij
daar als professional naar?
De markt is op dit moment echt
rampzalig! De vraag naar woningen
is zoveel groter dan het aanbod dat
de prijzen echt de pan uitrijzen.
Ook in de gemeente Berg en Dal is
overbieden met forse bedragen nu
eerder regel dan uitzondering. Voor
starters uit de dorpen wordt het
echt onbetaalbaar. Ook de doorstroom van senioren naar kleinere
woningen stokt: een appartement in
het eigen dorp is gewoonweg niet
te vinden.

Wat voor gevolgen heeft dat voor
jouw werk? Maak jij ook mee dat
er tientallen gegadigden zijn
voor een bezichtiging?
Soms valt het mee. Mensen zijn
niet gek, en reageren ook nu niet
als een prijs wordt gevraagd die
een huis echt niet waard is. Maar bij
een reële prijs? 70 tot 80 aanvragen voor een bezichtiging is bijna
helemaal normaal tegenwoordig.
Is het einde van de prijzengekte
in zicht, of voorzie jij nog verdere
stijgingen?
Ik vrees dat we nog lang niet uit de
woningcrisis zijn. Dat de prijzen in
dit tempo door blijven stijgen verwacht ik niet. Maar zeer hoge prijzen en grote krapte aan de aanbodkant, daar hebben we de
komende jaren zeker nog mee te
maken.
Naar welk soort woningen is de
meeste vraag?
Eigenlijk naar alle types wel. Door
de corona-epidemie en het vele

■ Burendag 2021
Zaterdag 25 september was het
Burendag. Ook in onze gemeente
vierden veel buren dit met elkaar.
Inwoners van Heilig Landstichting
verwelkomden hun nieuwe buren
met heel veel lekkers. Die nieuwe
buren zijn bewoners van Iriszorg de
Hulsen die tijdelijk in het
Neboklooster wonen. In Beek vierden buren samen de opening van
de vernieuwde speeltuin aan de

Nesciostraat. En inwoners van de
Koningsholster en Bleekershof in
Beek adopteerden 4 plantsoenen
van de gemeente. Die hebben ze
zaterdag aangeplant en er ontmoetingsplekken van gemaakt. In Leuth
verfraaiden inwoners de nieuwe
plantenbak op het Kerkplein en de
nieuwe borders.
Doet u volgend jaar ook mee?
Kijk op www.burendag.nl.

■ Meld u aan voor de nieuwsbrief
Om de twee weken staat ons gemeentelijke nieuws in de Rozet. U
kunt dit nieuws ook digitaal ontvangen via een nieuwsbrief. Wilt u
dit? Meld u aan!
Hoe kunt u zich aanmelden?
Voor aanmelden stuurt u een e-mail naar
nieuwsbrief@bergendal.nl. Zet in deze mail het e-mailadres waarmee u
zich wilt aanmelden. Wij voegen uw mailadres toe aan de lijst. U ontvangt
dan iedere week een nieuwsbrief van ons.

En nog een tip: let op ons mooie
landschap! We leven in zo’n prachtige omgeving. We zijn eraan
gewend en vinden het normaal,
maar dit is een uniek stukje
Nederland. Bouw vooral bij, dat is
broodnodig, maar let op een goede
inpassing.
En advies voor mensen die op
zoek zijn naar een woning in
onze gemeente?
Schakel altijd een makelaar in! Juist
in deze tijd is het belangrijk dat je
iemand met kennis van zaken en
zonder roze bril op bij je hebt om je
te adviseren. Bijvoorbeeld over de
verwachte kosten van een verbouwing of het verhelpen van constructieve gebreken. Ook bij verkoop
loont het om door een expert de
beste koper te laten vinden voor je
optimaal gepresenteerde woning.
En een algemeen advies: zorg dat
je huis op orde is, dat betaalt zich
dubbel en dwars terug. Mensen
denken dat in deze tijd alles verkoopt. Dat mag waar zijn, maar
achterstallig schilderwerk en andere onderhoudsgebreken vertalen
zich nog steeds in een fors lagere
opbrengst.
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■ Opening speeltuin Nesciostraat
Beek
Op zaterdag 25 september is in
Beek het vernieuwde speeltuintje
aan de Nesciostraat geopend.
Wethouder Sylvia Fleuren knipte
samen met kinderen uit de buurt
met een grote schaar de toegang
open.
De kinderen uit de buurt hebben dit
voorjaar gebrainstormd over hun
speelplek. Ze maakten tekeningen
en mochten zelf met ‘geld’ stemmen op de speeltoestellen die leverancier Yalp had voorgesteld.
Inwoners uit de buurt hebben dit
allemaal zelf georganiseerd en

begeleid. Met een beetje hulp van
de gemeente.
Samenwerken
De gemeente werkt graag met
inwoners samen. Op verzoek van
de gemeente is Forte Welzijn bij
een andere speelplek in Beek en
ook bij twee speelplekken in
Groesbeek met kinderen en jongeren in gesprek over nieuwe speelmogelijkheden.
En
in
de
Burgemeester Hermsenstraat in
Millingen aan de Rijn denken inwoners mee over de speeltuin daar.
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■ Aanmelden papieren afvalwijzer
2022

■ Geld voor ideeën om inwoners meer te laten sporten en
bewegen

Op de Dar app en op
www.dar.nl/afvalwijzer vindt u uw
ophaaldagen en alle informatie
over afval. Zet u de meldingen in
de Dar app aan? Dan krijgt u een
melding bij belangrijk nieuws en
wanneer Dar uw afval ophaalt.

Zoveel mogelijk mensen met plezier laten sporten
en bewegen. Dat is wat we willen. Maar dat kunnen
we alleen samen bereiken met inwoners en organisaties die sport belangrijk vinden. Help mee! Heeft
u een goed idee om inwoners aan te moedigen om
te sporten en te bewegen? Dan kunt maximaal 300
euro krijgen om uw idee uit te voeren.

Dar informeert u graag via de app.
Daarom krijgt u niet meer standaard een papieren afvalwijzer.

Plaats uw idee op www.samenbergendal.nl. Het
Sportteam van Sportstimulering Berg en Dal bekijkt
alle ideeën en gaat dan met u in gesprek. Het
Sportteam kijkt samen met u of ze u kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van uw idee.

Liever de papieren afvalwijzer?
Wilt u de afvalwijzer van 2022 liever
op papier? Dan kunt u deze eind dit
jaar zelf downloaden en printen via
de website www.dar.nl/afvalwijzer.
Wilt u dat Dar u de papieren afval-

wijzer van 2022 toestuurt? Meld u
dan uiterlijk 31 oktober 2021 aan
via www.dar.nl/afvalwijzer.

■ Paspoort nodig voor Verenigd
Koninkrijk
Reist u op of na 1 oktober 2021 naar het Verenigd Koninkrijk? Dan
moet u een geldig paspoort kunnen laten zien. U komt Engeland,
Schotland, Wales of Noord-Ierland niet meer binnen met een
Nederlandse identiteitskaart (ID-kaart).
Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl. Zoek op ‘Reizen naar
het VK’.

Wethouder Annelies Visser: “We hebben al een lokaal
sport- en beweegakkoord. Hierin staan onze grotere
wensen om mensen met plezier te laten sporten en
bewegen. Maar we willen juist ook kleine ideeën en initiatieven ondersteunen. Dus kom maar op met die
mooie, kleine initiatieven op buurt- of straatniveau!”
Lokaal sport- en beweegakkoord
In 2020 heeft de gemeente nagedacht over sport en
bewegen in de straten, buurten en dorpen. Dit deed ze
samen met lokale sport- en beweegaanbieders, onderwijs, welzijnsorganisaties, zorg- en gezondheidsinstellingen en ondernemers. In het sport- en beweegak-

Wat kan het Mobiliteitsteam Rijk
van Nijmegen voor u doen?
Het team is er voor mensen die na
12 maart 2020 hun baan zijn verlo-

Wilt u op de hoogte blijven van al het ondernemersnieuws? Een aantal keer per jaar brengen we u via de nieuwsbrief Bedrijvig Berg en
Dal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van
economische zaken en recreatie en toerisme.
Hoe kunt u zich aanmelden?
Meld u aan via www.bergendal.nl/nieuwsbrieven. Klik hier op de knop:
inschrijven nieuwsbrief Bedrijvig Berg en Dal. Of stuur een e-mail naar
s.v.d.graaf@bergendal.nl. Zet in deze mail het e-mailadres waarmee u
zich wilt aanmelden. Wij voegen uw mailadres dan toe aan de lijst.

Meer informatie over het Lokaal Sportakkoord staat op:
www.sportstimuleringbergendal.nl/lokaalsportakkoord/

■ Kan het Mobiliteitsteam u helpen?
Op 16 september is het
Regionaal Mobiliteitsteam Rijk
van Nijmegen gestart. Bent u uw
baan na maart vorig jaar verloren
of dreigt u deze te verliezen?
Maakt u als zelfstandig ondernemer gebruik van een coronamaatregel? Heeft u een tekort
aan personeel of juist teveel? Het
Mobiliteitsteam kan u helpen!
Maak snel een afspraak en ze kijken samen met u wat nodig is in
uw situatie. Een afspraak maken
kan via
www.mobiliteitsteam-rvn.nl.

■ Meld u aan voor de nieuwsbrief
Bedrijvig Berg en Dal

koord staan deze gezamenlijke dromen. Ook staan
hierin de acties beschreven over hoe we samen deze
dromen kunnen waarmaken.

ren of dreigen kwijt te raken, en
moeite hebben om zelf werk te vinden. De bedoeling is de werkloosheid te voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren. Het team maakt
samen met u een persoonlijk plan.
Denk hierbij aan loopbaanadvies,
(om)scholing, scholing via praktijkleren in het mbo of bijvoorbeeld
hulp bij schulden. Het team helpt

ook werkgevers graag op weg.
Meer informatie
Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met Mobiliteitsteam Rijk van
Nijmegen. Dit kan via
info@mobiliteitsteam-rvn.nl of lees
alles rustig terug via
www.mobiliteitsteam-rvn.nl.

■ Opladers, batterijen en accu’s
In een gemiddeld huishouden liggen zo’n 125 batterijen en accu’s. Daar zitten steeds meer lithiumion batterijen tussen. Deze batterijen zitten in
oplaadbare apparaten zoals telefoons of elektrische fietsen. Gebruikt u deze batterijen en accu’s
verkeerd? Dan kan dat gevaarlijk zijn. Lees hieronder hoe u deze batterijen veilig oplaadt.
Veilig opladen
Met deze 10 tips laadt u batterijen en accu’s veilig op:
1. Lees de handleiding
2. Gebruik alleen de originele oplader
3. Houd het oplaadbare apparaat uit het volle zonlicht
en vermijd vrieskou
4. Laad het apparaat minstens eens in de drie maanden op
5. Is het apparaat gevallen, beschadigd of vervormd?
Leg ‘m dan buiten neer en lever ‘m zo snel mogelijk in
6. Heeft de accu van het apparaat onderhoud nodig?
Laat dit dan altijd aan een deskundige over
7. Leg het apparaat tijdens het opladen op een stabiele, onbrandbare plaats
8. Laad het apparaat bij voorkeur overdag op
9. Laad het apparaat op in een ruimte waar een rookmelder hangt
10. Haal de stekker uit het stopcontact als de batterij of
accu vol is

Wat zijn lithium-ion batterijen?
Lithium-ion batterijen zijn oplaadbare batterijen of
accu’s. In deze batterijen zit veel meer energie dat in
een gewone batterijen. Dat heeft veel voordelen. Maar
er is ook een risico. Ze kunnen bij verkeerd gebruik
spontaan ontbranden of zelfs ontploffen. Laadt uw batterijen en accu’s daarom veilig op met bovenstaande
tips.
Meer weten?
Wilt u meer weten over opladers, batterijen en accu’s?
Of wilt u weten wat u moet doen als het toch mis gaat?
Kijk dan op de website www.brandweer.nl.

Deze rubriek is samengesteld door de gemeente Berg en Dal en is de enige officiële bijdrage van de gemeente aan dit blad.

Jeugd & Jongeren

Dromen over
later tijdens de
Kinderboekenweek in de bieb
De Kinderboekenweek (6 t/m 17
oktober) staat dit jaar in het teken
van ‘Worden wat je wil’. Ook in de
bieb kunnen kinderen alvast dromen
over later.
Rond Nijmegen organiseert de bieb
leuke kindervoorstellingen in de bibliotheken in Groesbeek, Malden, Elst,
Herveld, Bemmel en Beuningen. Ook
is er een schrijfworkshop in
Bibliotheek Leuth. In samenwerking
met Stichting Literaire Activiteiten
Nijmegen (SLAN) zijn er in Nijmegen
vrolijke kinderboekenfeestjes en
muziekactiviteiten voor peuters.
Kinderen kunnen in de bieb ontdekken
wat ze later willen worden. In verschillende bibliotheken vinden kindervoorstellingen plaats over de meest wonderlijke beroepen. In Herveld en Bemmel
kunnen kinderen op avontuur met
Kereltje die ontdekkingsreiziger wil
worden. In Elst mogen kinderen vertellen wat ze later willen worden en
Theatergroep ZieZus maakt er ter plekke een voorstelling over. In Malden
dromen Pat en Pet over wat ze later willen worden en zingen er zelfgemaakte
liedjes over. En in Groesbeek vertelt
boswachter Jan over de meest vreemde
beroepen van dieren. In Theater de
Molen in Beuningen is er een voorstelling voor jonge klimaatactivisten:
‘Paniek in de wolkenfabriek’. Een kolderieke voorstelling over klimaatverandering. Voor kinderen met schrijfambities geeft journalist Kaat Olsson in
Bibliotheek Leuth een schrijfworkshop. Ze vertelt hoe je een mooi verhaal
vanuit je hoofd op papier krijgt.
Nijmeegse Kinderboekenweek
Tijdens de ‘Kinderboekenfeestjes’ in
Bibliotheek Oosterhout-De Klif,
Bibliotheek De Biezantijn, Lindenberg
Aldenhof en De Broederij kunnen kinderen tijdens een vertelvoorstelling
nadenken over wie of wat ze willen
zijn. Ook is er een workshop waarin
kinderen samen met tekentalenten
Jelko en Baukje een boek over zichzelf
gaan maken. De jongste bezoekers kunnen tijdens ‘Muziek voor Peuters’ als
echte zangers en muzikanten luisteren
en meezingen met Frauke.
Programma en kaartverkoop
Het complete programma van de
Bibliotheek Gelderland Zuid tijdens de
Kinderboekenweek is te vinden op
www.obgz.nl/kinderboekenweek. Ook
de kaartverkoop vindt via deze website
plaats.

(Advertorial)

Cursus: 'muziek met peuters'
Per november start Frauke de Gruijter
van Zing en Spring met ‘Muziek met
peuters’ (muziek op schoot) in
Nijmegen, Lent en in het begin van de
Ooijpolder. ‘Muziek met peuters’ is
een cursusreeks van 8 lessen voor
(groot)ouders en verzorgers met hun
(klein)kinderen van 1,5-3 jaar. Samen
zingen en muziek maken geeft plezier
en is goud waard voor de binding tussen jou en je kind. Bij deze cursus is
iedereen welkom, ook als Nederlands

5 oktober 2021

PAGINA 15

De Rozet

Erlecom heeft er nieuwe
verkeersborden bij

niet je moedertaal is, je niet zo van het
zingen houdt of je kindje een beperking heeft. Want hoe meer variatie,
hoe meerstemmig! Kom je ook en
zing je mee?
Kijk voor data en locaties op
www.zingenspring.nl

Een hele leuke dag op een hele
leuke school in Breedeweg!
De onderbouw-groepen van basisschool Breedeweg organiseerden op
dinsdag 21 september een hele leuke
dag. Dit ter afsluiting van de gouden
weken. In die weken is er extra aandacht voor het creëren van een fijne
veilige groep en daar bouwen we het
hele schooljaar op voort.
‘s Morgens werden de hele leuke kinderen met een rode loper ontvangen en
in het zonnetje gezet met een gouden
medaille.
Daarna de volgende verrassing: het
optreden van een goochelaar, een hele
leuke goochelaar. Na deze hele leuke

voorstelling was het tijd voor doen wat
je wilt doen: knutselen, buitenspelen,
fiets versieren…
De hele leuke ouders verzorgden een
heerlijk pannenkoekenfeest. En als
afsluiting mochten de hele leuke kinderen ook nog fietsen op het kerkplein!
Een hele leuke dag op een hele leuke
school!
We hebben een gouden herinnering
gecreëerd!
Met groet van de hele leuke juffen en
meesters van de hele leuke school in
Breedeweg.

Slecht onderhoud speeltuin Ooij
Achter de woningen van de Prins
Hendrikstraat en de Koningin
Wilhelminastraat in Ooij ligt al vele
jaren een kinderspeelplaats. Door de
gemeente Berg en Dal wordt deze
slecht bijgehouden. Momenteel staat er
nog één speelding, een zogeheten wipkip.
Volgens een van de bewoners werd het
in de tijd dat het nog gemeente
Ubbergen was elke keer goed bijgehouden. Het gras werd regelmatig
gemaaid. De laatste jaren niet meer, of

heel onregelmatig, nadat er met de
gemeente gebeld was. Ook was beloofd
dat de wilgen regelmatig gesnoeid zouden worden, maar ook dat gebeurt niet.
Omdat het terrein achter de woningen
ligt denkt men dat de gemeente niet
eens meer weet dat er een speelveldje
is. Overigens hebben een aantal buurtbewoners al regelmatig gebeld (zo zei
men) met de gemeente, maar dat hielp
helaas niet. Nu hopen ze langs deze
weg, dat er spoedig iets aan gedaan
wordt.

Wethouder Sylvia Fleuren en Merit Lindeman hebben zojuist het bord onthuld in
Erlecom
Foto: Henk Baron
huld werd had de jeugd van Erlecom al
vele handtekeningen overhandigd aan
de wethouder.
De Erlecomseweg is een doorgaande
door Erlecom, waar ook de bus langs
komt. Diverse bewoners hebben inmiddels scheuren in hun muren en men
vermoedt dat dit komt door het verkeer.
Als de plannen van de gemeente worden goedgekeurd, dan ondergaat de
weg over twee jaar een flinke gedaanteverandering waardoor het er veiliger
moet worden. Ook moeten een reeks
van verkeersvertragende maatregelen
ervoor zorgen dat auto’s en bussen niet
meer zo snel passeren, zodat zij ook
minder geluidsoverlast en trillingen
veroorzaken. Het definitieve herinrichtingsplan moet nog gemaakt worden.
Namens VVN was verkeersconsulent
Arjen Zijlstra , alsmede ook wijkagent
Pieter Koolhout. Bewoonster Anke
Wijsmuller was de woordvoerder van
de Verkeerscommissie Erlecom. Zij
verklaarde erg blij te zijn met de toekomstige ingreep aan de weg. De weg
moet de uitstraling van een dorpsstraat
krijgen. Om tot 2023 de passerende
autobestuurders nog eens extra te wijzen op de maximumsnelheid van 30
kilometer per uur, werd het nieuwe verkeersbord onthuld.

Wethouder Sylvia Fleuren van de
gemeente Berg en Dal heeft woensdagmiddag, samen met de jonge ontwerpster Merit Lindeman, een nieuw
verkeersbord onthuld op de
Erlecomseweg in Erlecom. Eerder
dit jaar maakten kinderen uit het
dorp tekeningen van mogelijke nieuwe verkeersborden. Uiteindelijk
werd de creatie van Merit Lindeman
gekozen. ,,Het is een wolf die 30
zegt”, legt Merit uit. ,,De wolf heb ik
gekozen, omdat het mijn lievelingsdier is. Ik heb ’m nog nooit in het
wild gezien, wel in de dierentuin. Het
is wel cool dat mijn tekening nu een
verkeersbord is.”
Al ongeveer 17 jaar is de buurt bezig
om van de Erlecomseweg een wat
vriendelijker straat te maken waar minder hard gereden wordt. Na diverse
aanpassingen op verschillende momenten in het verleden heeft de gemeente
nu geld uitgetrokken om de weg in één
keer veiliger te maken, onder ander
door de aanleg van trottoirs. Dit moet
nog door de gemeenteraad goedgekeurd worden maar gelet op het grote
aantal gemeenteraadsleden dat deze
middag aanwezig was, moet het haast
wel goed komen. Voordat het bord ont-



www.griezeltochtleuth.nl

Het veldje met de niet bijgewerkte wilgen en hoge gras

Collecte Sint
Nicolaas Comité
MILLINGEN. De tijd gaat razendsnel.
Voor je het weet staat Sint aan de bel.
Van 17 oktober-23oktober is het dan
weer zover. Onze collectanten kloppen
bij u aan, hopende op een bijdrage.
Sint Nicolaas Comité
Wij van het comité zijn ook nog op
zoek naar collectanten. Wil je ons helpen?
Neem dan contact op met Meriam
Hendriks (06-30901795), Millingen
aan de Rijn.

Foto: Henk Baron

Boekenmarkt St. Martinusschool
De St. Martinusschool in Millingen aan
de Rijn organiseert een boekenmarkt
die plaats zal vinden op 21 oktober as
van 15:00 u tot 18:00 u in de aula van
onze school.
Kinderen, ouders, familie en vrienden
zijn van harte welkom om voor een
heel klein bedrag mooie boeken te
kopen.
De opbrengst gaat voor de helft naar
“The Empowering girls Gambia",
zodat zij het bouwen van een basisschool kunnen realiseren. De andere
helft is bedoeld voor onze school.
Hiermee kunnen wij dan weer mooie
dingen voor onze leerlingen organiseren. Denk bijvoorbeeld aan materiaal
voor bij het buiten spelen, extra aankleding van onze schoolbibliotheek, ed.

Om deze boekenmarkt mogelijk te
maken hebben we natuurlijk heel veel
boeken nodig. Heeft u nog boeken die
in goede staat zijn en die wij mogen
verkopen? Deze kunnen ingebracht
worden tot en met vrijdag 15 oktober
as. Daarna gaan we de boekenmarkt
klaarmaken voor de verkoop.
De boeken mogen elke morgen tussen
8:15 u en 8:45 u neergelegd worden op
het podium in de aula (via de hoofdingang) of meegegeven worden aan uw
kind.
Wij hopen op een grote opkomst!
Tot ziens op de 21e!
Team van de Sint Martinusschool te
Millingen aan de Rijn

Muzieklessen bij
Fanfarekorps Ons Genoegen
MILLINGEN. Ook zo'n zin om een
muziekinstrument te bespelen?
Alle basisschool kinderen in de
gemeente Berg en Dal hebben het boekje van Sjors
Sportief / Sjors Creatief ontvangen. Het boekje staat vol
met allerlei kennismakingsactiviteiten van verenigingen
uit onze gemeente.
Ontdek je muzikale talent!
Je kunt bij fanfarekorps Ons
Genoegen gratis 2 opeenvolgende workshops volgen om
te proberen of het iets voor je
is.
Schrijf je in via Sjors creatief
en maak kennis met een
blaas- of slagwerkinstrument.
Wij nemen contact met je op.

https://www.sjorssportief.nl/activiteit/1
84057/blaasinstrumenten-slagwerk
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OKTOBER = WOONMAAND
Oktober is woonmaand.
Tijd om je huis lekker herfst- en winterklaar te
maken, een nieuw kleurtje op de muur te verven volgens de trends van dit seizoen. En dan
ook gelijk eens een keer nieuwe gordijnen of
andere raamdecoratie.
Of geef je interieur een oppepper met wat
mooie planten, leuke woon-accessoires of verrassende nieuwe meubelen. Of een nieuwe

Loeplamp met led
Krijgt u moeite met lezen, uw hobby uitoefenen, of
wordt het werk lastiger, omdat de lettertjes te klein zijn
of uw armen te kort?
Max Paumen en zijn vennoot Naut Kounélas zijn trotse
eigenaren van Ekesa in Lent. Het bedrijf biedt loeplampen met led verlichting aan, deze lamp is een geniale
oplossing voor de mensen die beter zicht/licht nodig
hebben bij hun hobby en/of bezigheden.
Ekesa is een webshop, u kunt de loeplamp online
bestellen en hij wordt binnen twee dagen thuisbezorgd.
De loeplamp heeft twee lenzen, waarmee tot 200% en
400% vergroot kan worden.
De ingebouwde ledverlichting kan op drie verschillende sterktes ingesteld worden.
De lamp kost slechts €39,50.

vloer...
Is uw keuken toe aan renovatie of vervanging?
Nieuwsgierig naar de nieuwste keukentrends?
Uw badkamer misschien? Of neem eens een
kijkje bij onze haardenspecialisten.
Woning toe aan een schilderbeurt? En/of isolatie? Mer duurzaamheid? Energiebesparen?
Een ander goed idee: denk eens na over een

tuinkamer, serre of terrasoverkapping en geniet
daarmee langer van heerlijke voor- of nazomeravonden (of koelere zomerdagen).
Een nieuw huis misschien? Dat is wel de top van
‘woonmaand’... De hypotheekadviseur zit ook
voor u klaar.
Neem eens een kijkje bij de bedrijven op deze
pagina’s en laat u inspireren.

Ekesa loeplamp met led-verlichting
voor beter zicht bij werk, lezen en hobby’s
€39,50

Interesse?
Bestel uw lamp op
www.ekesa.nl
gratis verzending en
binnen 2 werkdagen in huis

Ekesa heeft voor u de multifunctionele loeplamp die voor jou klaarstaat
in elke situatie en omgeving. Met de aanraakschakelaar kun je gemakkelijk kiezen uit een van de drie helderheid niveaus, je kunt ervan uitgaan
dat het juiste licht ertussen zit die het best past bij jouw omgeving. De
multifunctionele loeplamp van Ekesa is de oplossing voor beter zicht en
licht! Met een lens diameter van 11cm heeft u breed zicht op hetgeen
waarmee u bezig bent, uw zicht wordt met 200% vergroot en als dat nog
niet genoeg is kunt u tot in de details gaan met de kleinere lens die het
zicht met 400% vergroot.

STORMSCHADE?
INFRA & MILIEU

WIJ RUIMEN VOOR U OP!

24

SER UUR
VIC
E

Eén huis - veel merken
bulthaup

INFRAªsªMILIEUSTRAATªsªZAND/GRIND/SPLIT sªSIERBESTRATING
BODEMBEDEKKERS/VERBETERAARS sªGROENVOORZIENING- EN ONDERHOUD
AANLEG VAN TUINEN sªPROJECTEN sªASFALTERING sªCONTAINERSERVICE
TRANSPORT sªRIOOLAANLEG sªSLOOP- EN STRAATWERKEN
AFVAL- EN REINIGING sªGROND-,WEG- EN WATERBOUW

T 0481 82 02 06 INFO@ROWILL.NL WWW.ROWILL.NL MOLENVELD 22 MILLINGEN A/D RIJN

Grenzlandküchen Jansen
Schulplatz 1 • 47559 Kranenburg-Frasselt • Tel. +49 2826 90490
Email: info@grenzlandkuechen.de
Openingstijden
Dinsdag tot vrijdag: 10:00 - 13:00 en 14:00 - 18:00 uur; zaterdag: 10:00 - 16:00 uur
Buiten deze openingstijden bezoek mogelijk op afspraak.
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Spelen met licht bij Hagemans voor Verf en Wonen.
Bent u toe aan iets nieuws voor uw raam en wilt u weten wat er allemaal
te koop is op dat gebied? Steek dan uw licht eens op bij Hagemans voor
Verf en Wonen. De deskundige medewerkers vertellen u bij een kop koffie graag wat er allemaal is mogelijk is. "Rolgordijnen, jaloezieën en
papieren plissé-gordijnen zijn bij iedereen wel bekend. Echter, op die
thema's is de laatste jaren doorontwikkeld en daar zijn prachtige producten uit ontstaan" vertelt Luciënda van Hagemans Verf & Wonen.
Koordjes om je raamdecoratie omhoog te trekken zijn vervangen door
slimme systemen. Een lang koord dat op de vensterbank of vloer ligt is
verleden tijd. Dat is niet alleen mooi, maar ook veilig. Kinderen of huisdieren kunnen hier niet meer in verstrikt raken. Plissé-gordijnen worden
tegenwoordig van prachtige stoffen gemaakt zodat ze er écht goed uitzien. Ze zijn er ook in dubbele uitvoering, waardoor ze warmte of kou
buiten kunnen houden. Ga je voor comfort, kijk dan eens naar de mogelijkheden van elektrische bediening. Erg handig en luxe, maar soms ook
een noodzaak als door leeftijd of medische klachten de normale systemen lastig te bedienen zijn. Duette rolgordijnen zijn modern en strak,
houten jaloezieën brengen veel warmte en gezelligheid in huis. En vergeet natuurlijk de honderden verschillende gordijnstoffen niet!

‘Hout is natuur’
Onze visie is om iedereen te helpen hun eigen individueel ontworpen vloer te bereiken.
Onze visie is om iedereen aan een vloer op maat te helpen. Ons assortiment omvat alle soorten massief houten
vloeren, en wij zijn bijzonder trots op ons topmerk uit
eigen productie. Maar ons assortiment omvat ook vinyl,
kant-en-klaar parket, meerlaagse vloeren en vloerbedekking. Een bekwaam gespecialiseerd bedrijf staat
dus aan uw zijde voor uw voel-je-goed vloeren.
De firma Rozijn is het juiste aanspreekpunt als het om
hout gaat.
Onze diensten voor u zijn:
Vloerwerkzaamheden:
-alle soorten massief houten vloeren
-parket
-tapijt/textielvloeren
-Vinyl/PVC-vloeren
-Linoleum
-Kurkvloeren
timmerwerk:
-Trap
-Stoelen
-Deuren
-Meubels
-Ramen
-Jaloezieën
-Ingebouwde kasten

"Er is heel veel, en voor ieder budget vinden wij een oplossing. Het serviceteam van Hagemans voor Verf en Wonen garandeert dat alles perfect
past en keurig wordt gemonteerd. U wordt van A tot Z door ons ontzorgd. Wij zien u graag in onze winkels in Gennep en Groesbeek!”

Renovatie
Veel oude vloeren hoeven niet te worden gesloopt.
Door de vloer te schuren en opnieuw af te werken, kunnen we hem een nieuwe glans geven. Dit is milieuvriendelijk en vaak goedkoper dan de vloer eruit te slopen.

ACTIES IN HET NAJAAR:
Van 27 september t/m 10 oktober: 20% korting op raamdecoratie
Van 8 t/m 21 november:
20% korting op vloeren
Van 13 t/m 24 december:
20% korting op gordijnen en behang

20% KORTING

Hagemans Verf en Wonen
Spoortstraat 152
6591GW Gennep
0485 - 51 19 15
www.hagemansverfenwonen.nl

Hagemans Verf en Wonen
Kloosterstraat 27
6562AT Groesbeek
024 - 397 13 80
www.hagemansverfenwonen.nl

op op raamdecoratie, vloeren,
gordijnen en behang
Vraag naar de voorwaarden
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Infrarood panelen van
magistrale kwaliteit

WARMTE ÉN SFEER

Infraroodpanelen zijn een vrij nieuwe manier van
verwarming in huis of bedrijf. Gasloos verwarmen
dus, en precies op de plaats waar je de warmte nodig
hebt. Bovendien kan je de panelen laten bedrukken in
een kleur of met een foto, die past bij je interieur.

Al onze panelen zijn te bedrukken met uw
eigen foto, ;;m->;;Ѵ7bm]b|omvubl;
stockfoto aanbod en in elke RAL kleur.

INFRAROOD PANELEN
VAN MAGISTRALE KWALITEIT

Wat je moet weten over onze infraroodpanelen
Welke keuze je ook maakt, al onze panelen zijn van Akwaliteit, verkrijgbaar in verschillende formaten, met
accessoires en minimaal 2 jaar garantie.
Voordelen
• Geeft gericht warmte af; • Ideaal voor mensen met
allergieën en luchtwegproblemen; • Werkt op electricit
e
i
t
;
• Gemakkelijk en snel te gebruiken; • Geschikt voor elke
ruimte
Installatie
• Stekker erin en klaar; • Ophangen als een schilderij
Energie
• Gerichte warmte, dus geen onnodige warmteverspilling;
• Alleen elektriciteit
Look & Feel
• Geen radiatoren meer nodig; • Keuze uit glas en staal;
• Te bedrukken met mooie print uit ons ruime assortiment;
• Te bedrukken met eigen foto of één (RAL) kleur;
• Zorgt voor warmte én sfeer
Infrarood panelen van staal
Een robuust en stevig paneel. Handgemaakt van het beste
plaatstaal met speciale geleidende coating.
Infrarood panelen van glas
Kristalheldere glaspanelen. Een moderne, strakke uitstraling. Gemaakt van veiligheidsglas en verkrijgbaar in
hoog- of satijnglans.
Infrarood panelen voor plafond
Voor vrijwel alle systeemplafonds de ideale infrarood
verwarming. Valt niet op maar doet zijn werk perfect;
verwarmd gericht de werkplek.

keuze uit
honderden
afbeeldingen
of uw
eigen foto!

verwarmen
zonder gas!
+31 (0) 246 412 451
bm=oŠ1oorv;m1oĺ1ol
bfv|;u_b;mƑƑŊƐƖ
6604 LC WIJCHEN
$_;;|_;uѴ-m7v

Coopsenco.com, Bijsterhuizen 22-19, 6604 LC Wijchen
+31 (0) 246 412 451, info@coopsenco.com

RegioBank opnieuw hoogste waardering volgens
onderzoek van de Consumentenbond
In het panelonderzoek van de Consumentenbond haalde
RegioBank ook dit jaar weer de hoogste cijfers. Klanten
beoordeelden RegioBank met een 9,7 voor algemene tevredenheid. Ook op de andere onderdelen werd RegioBank voor het vijfde jaar op rij- als beste beoordeeld.
De Consumentenbond vraagt jaarlijks aan
consumenten wat ze van hun bank vinden. Dit
jaar werd ruim 12.000 consumenten gevraagd
hun oordeel uit te brengen aan de hand van
vier categorieën. RegioBank scoort op alle
fronten het hoogste cijfer. Een 9,7 voor de
algemene tevredenheid, een 8,9 voor service
én voor internet- en mobiel bankieren en een
8 voor de kosten.
Erwin Basten: ‘Dit geeft aan dat onze klanten
de persoonlijke dienstverlening en de digitale
mogelijkheden om te bankieren hoog waarderen. Dát is precies de reden waarom wij het
belangrijk vinden dat wij fysiek dichtbij de
klant zitten. Voor een vraag of advies kan de
klant gewoon even binnen lopen.’

Zie de website van de Consumentenbond voor achtergrond
informatie.

.*Ť5..1Ť46
'8/.3'##*Ť236()Ť5..1Ť4Ť*+1

Basten Assurantien & Makelaardij is als
Zelfstandig Adviseur van RegioBank een
onafhankelijke tussenpersoon. Naast de producten van RegioBank adviseren en bemiddelen zij ook in producten van andere aanbieders. Behalve voor spaar- en betaalproducten;
daarin bemiddelen zij exclusief voor
RegioBank.
Over RegioBank
RegioBank is al ruim 100 jaar actief in de
buurt. In kleine dorpen en kleine steden zijn
de Zelfstandig Adviseurs van RegioBank een
vertrouwd gezicht. Zij kennen hun klanten en
weten hoe belangrijk een leefbare buurt is
waar iedereen zich thuis voelt: bewoners,
ondernemers, verenigingen en stichtingen.
Om het buurtgevoel te vergroten steunt
RegioBank samen met het Oranje Fonds lokale projecten. En regelt de klant zijn bankzaken
gewoon in de buurt. Dat is RegioBank, de
buurtzame bank. RegioBank is onderdeel van
de Volksbank, samen met SNS, ASN Bank en
BLG Wonen. Voor meer informatie:
www.regiobank.nl.


23#-Ť2241-3(c-Ť#-Ť *#+1"()
2242313Ťč
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nieuwbouw - renovatie - onderhoud
service - alarm - camera’s

Rob van Alst
Heerbaan 144 6566 EV Millingen aan de Rijn
Tel. 0481-431175 Fax 0481-432275

Kom
gerust
langs!
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JP Computerservice
Ik ben Jaimie van JP Computer Service
en sta al 13 jaar voor u klaar.
De eerste 10 jaar was ik een vertrouwd
gezicht bij Elektrovakman Henk
Hanssen In Millingen aan de Rijn.
Daar heb ik veel klanten kunnen helpen
met computer problemen en andere
elektronica. Toen Henk ermee stopte
ben ik JP Computer Service begonnen
voor iedereen in Millingen aan de Rijn
én omstreken.
Bij JP Computer Service kunt u
terecht voor:
* Apparatuur
- Windows laptops en desktop computers
- Nieuw en occasions volledig
gebruiksklaar gemaakt
- Voorzien van de laatste updates en de
ingewikkelde menu's zijn al voor u
doorlopen.
Alle occasions worden geleverd met 3

maanden garantie en zijn voorzien van
een Office pakket.
Een selectie is uitgestald in de vitrine
op de hoek van de Heerbaan /
Burgemeester Eijkelhofstraat in
Millingen aan de Rijn. Hier is niemand
aanwezig, maar wilt u de occasions
proberen neem dan even contact op.
* Service aan huis.
Te denken aan printer installatie, email instellen of PC problemen oplossen. Maar ook voor het installeren
en/of data overzetten van een nieuwe
mobiele telefoon of tablet.
* Hulp op afstand
Dit is mogelijk via www.helpmijnlaptop.nl. Maak hiervoor wel even een
afspraak.
* Reparaties
U kunt de computer op afspraak brengen of ik haal deze bij u thuis op.
U bent ook van harte welkom als u

elders uw apparatuur heeft gekocht.
* APK Onderhoudsbeurt.
Voor een bedrag van € 74,99 kunt u uw
Windows computer laten opschonen.
Malware/Spyware en Virussen worden
verwijderd. Het systeem wordt bijgewerkt met de laatste updates.
Overbodige programmatuur en oude
systeembestanden worden verwijderd.
De computer wordt intern stofvrij
gemaakt en nog veel meer. Kortom een
algehele controle. Dit zorgt ervoor dat
u zonder problemen kunt blijven werken met een vlotter systeem.
* Een stap verdergaan kan ook.
U kunt de traditionele harde schijf laten
vervangen door een veel snellere Solid
State Drive ook wel bekend als SSD.
Alle data wordt voor u over gezet. Dit
zorgt voor een computer die vele malen
sneller opstart en in het algehele
gebruik ook veel beter reageert.
Het advies is om dit te combineren met
de APK zodat er geen vertragende problemen aanwezig zijn en u hier optimaal gebruik van kan maken. Deze
combinatie met een 480GB SSD kost €
174,99.
Let op: Een APK Onderhoudsbeurt
en/of Vervanging naar een SSD schijf
duurt enige tijd en kan alleen in mijn
eigen bedrijfsruimte.
Wilt u een afspraak maken? Stuur een
e-mail
naar
info@jpcomputerservice.nl.
Bel of stuur een Whatsapp bericht naar
06 40 22 11 19. Spreek bij geen gehoor
de voicemail in dan neem ik later contact met u op.
In deze Oktober woonmaand special
komt u ook een advertentie tegen met
een aantal occasions.
Meer informatie en alle occasions vindt
u op www.jpcomputerservice.nl.

Lampen Udo in Kleve
Bei uns geht Ihnen immer das richtige Licht auf. Mit Beleuchtungsideen von
Lampen Udo in Kleve setzen Sie auf die Erfahrung von über 20 Jahren. Auf einer
Verkaufsfläche von 360 Quadratmetern finden Sie eine riesige Auswahl an LEDBeleuchtung, Leuchten, Leuchtmitteln und viele weitere Angebote rund um das
Thema Beleuchtung. Setzen Sie mit uns auf exklusive Marken zu erstaunlich kleinen Preisen.
Entdecken Sie unseren großen Sonder- und Restpostenverkauf in Kleve. Attraktive
Top-Marken warten hier auf Sie. Auch, wenn Sie beim Thema Beleuchtung keine
große Leuchte sind, führen wir Sie nicht hinters Licht, sondern bieten Ihnen kompetente und ehrliche Beratung vom Fachmann.
Riesenauswahl zu kleinen Preisen: LED, Energiesparleuchten und vieles mehr
Überzeugen Sie sich
selbst
von
den
Vorteilen
unseres
Fachgeschäfts für
LED-Lampen und
Leuchten in Kleve:
-Restpostenverkauf
zu fast unschlagbaren Preisen
-Riesiges Sortiment
-Alle Lampen direkt
ab
Lager
zum
Mitnehmen
-Fachmännische
Beratung
-Vorführung in der
Dunkelkammer
-Parkplätze direkt
vor der Tür
Wir wollen unser
Licht nicht unter den
Scheffel stellen, sondern Sie von unseren
Leistungen überzeugen. Daher gehört
neben dem Verkauf
von Beleuchtungen
wie LED-Lampen
auch die Installation
und Reparatur derselbigen zu unserem
Angebot für Kleve
und Umgebung.

Kleve, Briener Straße 43
(Tegenover De Trinkgut inrit)

Totale
uitverkoop
Nu geld sparen
Super korting
op alles
De absolute prijsknaller
Lampen • Verlichting • LED en restanten
47533 Kleve Briener Straße 43
XOX-Gelände
(tegenover de Trinkgut inrit)

Tel/Fax (0 28 21) 98 05 64
Inh. Udo Jedwill

www.lampen-udo.de

Wij verheugen ons op uw bezoek!
Ma.Vr. van 10.00 - 19.00 uur - Za. van 10.00 - 16.00 uur
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KOOPZONDAG 31 OKTOBER 12.00 - 17.00 UUR

Grensland tegels
Verkoop direct vanaf de fabriek

SUPER kwaliteit tegels voor
vloer - wand - terras
tegen

HOME GARDEN SHOP
Haarden & Badkamers

SUPER lage prijzen
Leverbaar in allerlei kleuren en maten.
Deskundig advies en tegelzetters aanwezig.

DE TEGELSPECIALIST

ERNST FLINTROP
47559 Wyler (Kranenburg)
Hauptstraße 101
Tel.: 0049-2826-7628
Mob.: 0049-170-2841217
ernst.flintrop@t-online.de
Geopend: ma, di, do, vr van 14.00 - 18.30 uur
wo. gesloten - zat. 9.00 - 14.00 uur

Grenzland Fliesen
Ons bedrijf is gevestigd in het hart van het district
Kranenburg (Kleve). Als middelgrote onderneming bieden
wij ambachtslieden en aannemers een gevarieerd en op de
professionele eisen afgestemd assortiment producten op
het gebied van bouwen, wonen, renoveren en moderniseren.
Hoge kwaliteitsnormen voor onze producten, advies en
absolute klantgerichtheid vormen de basis van ons werk.
Wij zien onszelf als betrouwbare en eerlijke partners van
het vak!
Onze leveranciers zijn belangrijke partners op de markt.
Niet alleen prijzen en voorwaarden bepalen ons gezamenlijk succes, maar ook loyale samenwerking en wederzijdse waardering.

40 jaar ervaring

Deskundig advies

Vakkundige installatie

Biezenkamp 2 - Gendt - homegardenshop.nl - T 0481-424341

Elektrische haarden met
prachtig vlambeeld!
Als exclusief dealer in de regio Arnhem Nijmegen heeft Home Garden Shop in Gendt diverse elektrische haarden van Easyfires in hun ruime showroom. De haarden zijn concurrerend geprijsd en
snel leverbaar.
Home Garden Shop heeft
ook een ruim assortiment
gas- hout- en pellethaarden
van diverse A-merken opgesteld staan; vrijstaand, strak
ingebouwd, compleet met
maatwerk meubel, eventueel
met een natuurstenen blad
uit eigen zagerij. Als erkend
installateur kan elke opstelling vakkundig worden geïnstalleerd door het eigen
installatieteam.
U kunt op afspraak diverse
uitvoeringen van de haard in
hun showroom zien branden; adviseurs Jos en Robin
maken graag een vrijblijvend voorstel voor u!
Kijk alvast op hun site voor
meer informatie: www.homegardenshop.nl
KOOPZONDAG 31 OKTOBER 12.00 – 17.00 UUR!

Gelreparket.nl: wij ontzorgen voor u!
Gelreparket.nl: wij ontzorgen voor u!
Gelreparket.nl ontzorgt al
jarenlang voor u: niet alleen
voor het leveren en plaatsen
van ruim 1200 verschillende laminaat – kurk – bamboe-of houten vloeren in de
ruimste zin van het woord,
maar ook op het gebied van
afbouwwerkzaamheden,
stuccen, schilderen, vloerverwarming enz.

c. Parket stofvrij schuren, of, vaak voordeliger: uw
vloer vernetten. Informeert u
naar de mogelijkheden?
d.
V l o e r ve r w a r m i n g
inslijpen of nieuw aanleggen ,
ook op een houten ondergrond ,
inclusief alle aansluitingen
en/of afvoeren oude radiatoren.
e. Installatiewerkzaamheden,
zoals een nieuw hangend toilet
of het verleggen van leidingen.
f. Electra vernieuwen of stopcontacten verhogen of juist verlagen? Wij draaien onze hand er
echt niet voor om.
g. Wilt u meer weten: het simpelste is het contactformulier
invullen op www.gelreparket.nl
en stel daar uw vraagstelling
op. Na ontvangst nemen wij
direct contact met u op.
h. Wilt u liever bezoek aan huis
voor uw nieuwe vloer? Ook
hier de kortste weg naar een
goede afspraak: het contactformulier op onze website invullen
en versturen.
Hans, al ruim 40 jaar actief
U
vindt
ons
op
en onderweg voor u!
Woonboulevard-Wijchen,
nieuweweg 303, 1.e etage, tel.
024-3586763, email: info@gelreparket.nl

Hieronder geven we u een
opgave van onze disciplines
: gevolg (ver)korte uitvoeringstijd, alles wordt voor u
geregeld en gestuurd vanuit
één hand.
a. Ruim 1200 nieuwe vloeren in de vorm van laminaat, kurk, parket, bamboe,
woonbeton en ruime sortering 100 % kwalitatieve
p.v.c.-vloeren: all inclusive
geleverd en geplaatst met
randafwerking naar keuze.
Regelmatig grandioze aanbiedingen , zoals eiken visgraat vanaf € 75,--/m2 geleverd/geplaatst.
Kortom voor elk wat wils.
b. Wandafwerking in de vorm van stucwerk, glasvliesbehang, schilderwerk.

Liever een afspraak
aan huis?
Altijd mogelijk!

Ook voor
vloerverwarming op
of onder houten
vloeren!

Contactformulier invullen op onze website
en wij maken direct een afspraak met u!

Kijk voor de juiste openingstijden altijd op
www.gelreparket.nl U bent welkom.

Parket stofvrij schuren*
(*zie voorwaarden)

Onderhoudsproducten

Wereldprijzen voor eiken visgraatvloeren in diverse maten!

Ook voor al uw andere voorkomende af- en
verbouw werkzaamheden!

Kijk op www.gelreparket.nl
voor onze openingstijden
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Zonnepanelen van Ariens Solar
Ariens Solar is een regionale partij welke zich
heeft gespecialiseerd in de industriële Solar
markt.
Ariens Solar is leverancier én installateur van
hoogwaardige zonnepanelen voor de industrie,
retail en agrarische sector. De kracht van Ariens
Solar zit in het totaal pakket. We beginnen met een
vrijblijvend gesprek waarin de mogelijkheden
worden onderzocht.
Aanvullend wordt er een kostenbatenberekening
opgemaakt waarin de eventuele voordelen aan het
licht worden gebracht. Daarnaast kunnen we zorgen voor de subsidie aanvraag, constructieberekening en natuurlijk de realisatie van het project.
DE SDE én de ISDE subsidieaanvraag faciliteren wij gratis!

Onafhankelijk en Persoonlijk
Wij kenmerken ons door een persoonlijke benadering en korte lijnen. Wij hechten namelijk veel
waarde aan persoonlijk contact met de klant en
pakken elk project aan alsof het ons eigen dak is.
Ariens Solar beperkt zich niet tot één merk en één
oplossing. Uiteraard wordt er altijd gebruik
gemaakt van A-merken, die zich onderscheiden in
duurzaamheid, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Per locatie wordt in overleg met
de klant altijd een site-survey gedaan, waarna
bepaald wordt welke opstelling en technische
oplossing het beste past bij uw wens en het hoogste rendement biedt. Ook het hele installatieproces
vindt plaats onder eigen regie en met eigen vakkrachten.

ZONNEPANELEN VOOR DE AGRARISCHE
SECTOR, RETAIL EN INDUSTRIE

We komen vanzelfsprekend
graag bij u langs voor een
vrijblijvend gesprek of we
ontvangen u op ons kantoor
in Nijmegen.
Met vriendelijke groet,
John Ariens
Ariens Solar
Keizer Karelplein 32Q
Nijmegen
Tel: 024 84800117
www.arienssolar.nl

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

Actie

Trap stofferen:

Gratis SDE aanvraag

Keizer Karelplein 32Q, 6511 NH Nijmegen | 024-848 01 17 | info@arienssolar.nl

WWW.ARIENSSOLAR.NL

rse
e
v
i
d
t
i
u
Keuze ten tapijt
soor

€ 395,-!

GÉRO Totaalstoffering voor het hele huis

Inclusief tapijt

Horren
in vele soorten
ACTIE
meten en
montage gratis

Buitenzonwering
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage
gratis.
Waterstraat 16 • 6573 AC Beek-Ubbergen • Tel. 024-6841128
www.meubelstoffeerderij-gero.nl

GÉRO totaalstoffering is al jaren gevestigd aan
de Waterstraat 16 in Beek.
18 jaar geleden zijn Gérard Hubbers en Rob van
Rooijen GÉRO totaalstoffering begonnen.
Samen met meer dan 35 jaar ervaring in meubelstoffering, woningstoffering, buitenzonwering,
karpetten en kunstgras, dus ze weten waar ze
over praten. GÉRO totaalstoffering is een 2
mansbedrijf waardoor u als klant 1 op 1 contact
heeft. Goede en eerlijke adviezen, service en
kwaliteit is waar GÉRO voor staat. Steeds meer
mensen weten GÉRO te vinden voor hun
woningstoffering. Voor al uw raamdecoraties en
veel meer. Maar ook voor vloerbedekking, PVC
vloeren, laminaat, vinyl of linoleum kunt terecht
bij GÉRO. Vergeet hierbij ook het bekleden van
uw trap niet.
Voor het hele huis, van meubels tot vloeren en
raamdecoraties kunt u bij GÉRO totaalstoffering
terecht. Hierdoor kunt u kleuren en stoffen
prachtig op elkaar afstemmen. Natuurlijk blijft
het ambachtelijke handwerk, de meubelstoffering, een specialiteit op zich. We stofferen al uw
kostbare en favoriete meubelen van zowel
modern als klassiek. Ook van de caravan, boot of
auto kan GÉRO de bekleding verzorgen.
Bij GÉRO is er tevens een ruime keuze in buitenzonwering, rolluiken, screens, knikarmschermen, markiezen, horren en nog veel meer.
Dat de heren vakkundig werk leveren kunt u
lezen bij de reacties van klanten op hun website.
In al deze specialiteiten heeft GÉRO een uitgebreide collectie met veel keus. GÉRO geeft
advies op maat en klanten krijgen direct een
prijsopgave. De heren komen graag bij de klant
aan huis voor advies, maar de klant is meer dan
welkom in de winkel annex werkplaats. Bij
GÉRO staat altijd de koffie klaar. Loop eens binnen of bel voor vrijblijvend advies of een
afspraak.

Tip...... Wacht niet tot het voorjaar met het
bestellen van horren en of buitenzonwering.
Regel dit in de herfst of winter zodat u huis in
het voorjaar klaar is als de zon begint te schijnen.
Mvg, Gérard &Rob
www.gero-totaalstoffering.nl
024-6841128
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Burendag (25 september) in beeld
Op zaterdag 25 september was het Burendag, zo ook in
gemeente Berg en Dal. Burendag is de dag waarop buren
jaarlijks gezellig samenkomen. Het wordt ieder jaar op de 4e
zaterdag in september gevierd en is een initiatief van Douwe
Egberts en Oranje Fonds.

Familiedag familie vd Mee in Ooij
Ook op Burendag (25 september) vond
in Ooij de jaarlijkse familiedag van de
familie van de Mee plaats. Ook deze
keer hadden zich weer veel mensen
verzameld die direct of indirect met

Leuth

deze familie betrokken waren. Op het
terrein tussen de Koningin Julianalaan
en de Dr. Kochlaan werden jong en oud
vermaakt met diverse spelletjes.
Foto: Henk Baron

Beek

In de Eikstraat en in de Esdoornstraat in Beek waren
Springkussens voor de jeugd opgesteld. In de Esdoornstraat
was de straat afgezet en waren er activiteiten voor de
jeugd. Ook was M’ijsjes er met ijs aanwezig.

Na een kop koffie en wat lekkers gingen de leden van
Buurtvereniging De Smorenhoek – gewapend met prikstok
en vuilniszak- de wijk door. Zwerfvuil ligt helaas overal: in
de bermen langs de weg en in de bosrand. Verschillende
buurtbewoners ruimen regelmatig rondzwervend vuil op.
Ditmaal ging jong en oud in groepjes de wijk door. De DAR
was dan ook heel blij met de manier waarop de buurtvereniging Burendag inrichtte.

In de Blekershof in Beek hebben inwoners het initiatief
genomen om plantsoentjes van de gemeente over te nemen.
De bewoners willen graag hun omgeving verduurzamen,
zijn voor biodiversiteit en willen contact van buren onder
elkaar bevorderen. Ze zijn samen met Forte Welzijn in de
straat aan de slag gegaan. Dat leverde enthousiaste reacties op.

Wethouder Sylvia Fleuren hielp mee om de laatste stapjes
uit te voeren van het project om Leuth te vergroenen.
Samen met diverse inwoners van Leuth vulde ze bloembakken op het Kerkplein en werden de borders aangepakt langs
de Botsestraat. Ze kreeg uit handen van Koos Donné een
pakje zaden voor haar eigen tuin.

Kezen versus Oranjeklanten

Ooij

In de tuin van Nel Huisman in Ooij kwamen buurtbewoners
bijeen om te genieten van de muziek van Johan Janssen die
met zijn gitaar, samen met de buurt, bekende Nederlandse
liedjes zong.

In Ooij op de Adamskamp werden spelen voor de jeugd
georganiseerd. Er was een springkussen en de buurt hield
een barbecue.

Ubbergen

Terwijl zo’n twintig volwassenen samen koffie dronken vermaakten de kinderen zich op twee stormbanen. Het was een
vrolijk aanzicht voor de passerende fietsers.
Foto’s Beek, Leuth, Ooij en Ubbergen: Henk Baron

De Horst
Ook in het Koningsholster te Beek gingen buren aan de
slag met de plantsoentjes. Er zijn vlinderstruiken, bodembedekkers, geurende en bloeiende planten aangeplant.
Wethouder Irma van der Scheur heeft daarbij geholpen.
Ook gingen de buurtbewoners gezellig samen eten, sambal
maken en zingen.

De Struintuin in Beek organiseerde het Indian Summer
Festival. Er was veel belangstelling voor dit festijn van de
zogeheten Struintijgers. Ook wethouder Sylvia Fleuren
kwam nog even kijken. Er was een bijenhotelactiviteit, een
hout gestookte Hottube en een foodtruck, maar ook waren
er diverse activiteiten voor de jeugd, waaronder een voorleesuurtje. Helen Dankers en Patrick Baron, aangevuld met
een jeugdige gitariste en zangers, maakten muziek bij de
vuurkorf.

Samenhouden we De Horst schoon. We zijn met een enthousiaste groep begonnen met schoon te maken en hebben
daarna van een welverdiende lunch genoten. Aan de workshops Tai Chi en Schilderen is ook goed deelgenomen. Bij de
Schutterij heeft men kennis maken met Luchtbus en
Kruisboog schieten. De kleurwedstrijd waarvan de oudste
deelnemer 83 en de jongste 1 jaar was en iedere deelnemer
had een prijs.

Haagse toestanden dateren niet van
vandaag of gisteren. Historicus
Maarten-Jan Dongelmans gaat in drie
hoorcolleges terug naar de roots van
onze democratie.
In september 1781 werd Nederland
verrast door een ongekend fel pamflet.
Het anonieme Aan het volk van
Nederland hield de politieke toestand
van het land op een ongenadige wijze
tegen het licht.
Dit geschrift, waarvan later werd ontdekt dat het van de hand van de
Gelders-Overijsselse edelman Joan
Derk van der Capellen was – motiveerde de patriottenbeweging de strijd aan
te gaan met de gevestigde orde. In haar
ogen waren het staatsbestel en het
bewind van stadhouder Willem V de
oorzaak van de neergang van de
Republiek.
In de jaren 1785-1787 balanceerde
Nederland op de rand van een burgeroorlog. Tot de Pruisen de in het nauw
gedreven stadhouder in zijn macht
kwamen herstellen. Maar het zaad
bleek niet tevergeefs uitgestrooid. In
1795 maakte de democratie haar definitieve entree.
Deze cursus is rijk geïllustreerd. De

teksten worden na afloop ter beschikking gesteld.
Cursus informatie
6, 13 en 20 oktober in Hotel Rozenhof
(Heilig Landstichting) op drie woensdagochtenden van 10.30 tot 12.15 uur:
Kezen
versus
Oranjeklanten.
Inschrijving via www.cultuur-avontuur.
De prille opkomst van de democratie in
Nederland vanaf 1781: 3 hoorcolleges
door drs. Maarten-Jan Dongelmans.

Telefonisch
OV-spreekuur
Het telefonisch OV-spreekuur geeft
senioren de mogelijkheid om hun vragen over het reizen met het OV beantwoord te krijgen.
OV-ambassadeurs zitten klaar om mensen hiermee “op weg” te helpen.
Het telefonisch spreekuur is bereikbaar
op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot
12.00 uur, maandag en woensdag van
18.30 tot 20.00 uur en dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15.00 uur.
Het telefoonnummer is 038-303 70 10.

Ooijse Klinkertjes
In de “Onbevlekte laan” te Ooij woont een stoere “kèl”, die je best om een
“Boodschap” kunt sturen. Zijn “Geboorte” vond echter niet plaats in deze
zeer boomarme Ooijse laan. Die “Zeven Smarten” vonden ruim 60 jaren geleden plaats in Groesbeek. Hij is gelukkig nog springlevend en heeft het heilige voornemen zijn “Tenhemelopne-ming” tot in lengte van jaren uit te stellen. Hij is in het “stikken donker” of bij “nacht en ontij” een onverschrokken
kerel. Hij heeft praktisch nooit ondersteunende verlichting nodig. Af en toe is
er een uitzondering, dan hoor je wel eens een kreet in die “Onbevlekte laan”
van; “Anneke Lichtm(e)is”. Die “lommerloze” laan is bepaald geen onbewoond “Maagdeneiland”. Dankzij de hoofdrolspeler vindt daar dag in dag uit
een bruisend dorpsleven plaats. Hij is daar altijd luid en duidelijk bij aanwezig. Hij is ook een groot fan van de vossenjacht, zeker als dat dier zijn afvalcontainers belaagt. De vos is echter tot nu toe slimmer dan de “kèl”.
Misschien is er wel iemand benieuwd naar de naam van deze stoere bink. Ik
geef het deze keer maar prijs, want hij is een heel bekende bouwvakker. Hij
is echter geen timmerman, anders hadden ze hem wel “Jozef” genoemd.
Nee, hij is een van de vele dakdekkersapostelen, met de niet passende naam
“Jacobus”. Die was in vroeger tijden namelijk een visser. Zijn naaste familie
heeft zijn heilige doopnaam echter omgebogen tot een twee- of soms eenlettergrepige koosnaam. Intimi noemen hem echter heel liefdevol “Kobus”.
Het is juist deze naam, die in het verdere verloop van zijn vrije tijd een belangrijke rol zou kunnen spelen. In het verleden heeft hij in zijn arbeidzame leven
op het Ooijse podium glansrollen vervuld voor de Schuimhappers. Wereld
fameus was daarbij zijn gevoel voor ritme. Hij kon ook, zonder enig geluid te
kunnen produceren, vele muziekinstrumenten virtuoos bespelen. Velen vragen zich nu af, zou het om dit fenomeen, nu hij een pensionado is,
“Muuskesstil” worden. Ik denk het niet, alleen op de Nederlandse daken zal
het best wat stiller worden zonder “onze Kobus”. Ik vraag mij af, zal hij nog
ooit zijn “Opnieuw Verbeterde Holle Dakpan-act” opvoeren. Als hij zich daaraan nog waagt, zullen door hem waarschijnlijk alleen pannen met donkere
kleuren verwerkt worden. Een leuke vrijetijdsbesteding zou voor hem kunnen
zijn, dat hij ingeschakeld wordt als “Hulpsinterklaas”, zodat hij in december
met staf en mijter nog op de daken te bewonderen is. “Kobus” is namelijk
een echte kindervriend. Door zijn pensioen krijgt hij nu veel vrije tijd. Maar
wat gaat hij nu met al die vrije uren doen. Het zou mij niet verbazen als ook
in Groesbeek aan hem getrokken wordt. Tonnie Oomen zal hem best benaderen voor de ophanden zijnde “Bierfeesten”, maar zeer zeker ook voor het
jaarlijkse 'Wasbérre Fest'. Hanneke Romviel in Weurt zal ook wel een poging
wagen, om “Kobus” te strikken. Hij kan bij haar fungeren als gastheer op
haar Internationale Vierdaagse terras. “Kobus” is daar uitermate geschikt
voor, want hij spreekt vele talen, behalve Nederlands. Toch zal zijn meeste tijd
wel besteed gaan worden aan vrijwilligerswerk in Ooij. Er gaan geruchten dat
de Ooijse K.B.O. een beroep op hem wil gaan doen. Zij weten dat “Kobus”
vele ongeval vrije kilometers per jaar aflegt in zijn “Hamiltonwagen”. En, zo
redeneren zij wijs, dan zou hij beslist iets kunnen betekenen voor het vervoer
van Ooijenaren. Niet dat, dat in zijn eigen bolide zou moeten gebeuren. Nee,
daarvoor zijn ze zelfs bereid om een busje aan te schaffen. Deze K.B.O.-bus
zou dan, om hem over de streep te halen, prachtig beschilderd worden, zodat
iedereen in de gaten heeft, “het busje komt zo”. Er is ook een prachtige
naam bedacht voor dit vervoermiddel. De bus zal in Ooij en omstreken vermaard worden onder de naam: De Kó-Bus”.
Groetjes medeklinker.

5 oktober 2021

Jubilaris en scheidende commandant bij
schutterij de Vriendenkring in Leuth
Tijdens het op zondag 19 september gehouden koningschieten in Leuth kreeg Theo Vink uit handen van burgemeester
Mark Slinkman een certificaat uitgereikt. Vink was namelijk
40 jaar functionaris van de Vriendenkring. Ook kreeg hij een
tegoedbon en een bos bloemen uitgereikt.
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Kermis in Leuth

Daarnaast nam Geert Borremans afscheid. Hij had vele jaren
als commandant van de schutterij dienst gedaan. Borremans
installeerde zelf zijn opvolger, Gert-Jan Gerritzen, als de
nieuwe commandant van schutterij de Vriendenkring.
Foto’s: Frans Bootsma

De schuttersmis op zaterdag met pastoor Rudo Franken

Rabobank Clubsupport
Jarenlang biedt de Rabobank financiële ondersteuning aan clubs en verenigingen, om ze sterker te maken, voor nu en
in de toekomst. Van 4 tot 25 oktober kunnen leden vanaf 12 jaar en ouder van de Rabobank stemmen op de deelnemende clubs. Stemmen gaat vanaf dit jaar via de Rabo Bankieren App of op Rabobank website! De berichtgeving
hierover zal veelal via e-mail verzonden worden. Check daarom je persoonlijke gegevens via de Rabo App.
Door in te loggen in de Rabo-app of de site van de Rabo en via “Zelf regelen” en vervolgens “Mijn lidmaatschap” klikt
u op Rabo Club Support.
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport
SWOM doet mee

Stichting Heemkunde Berg en Dal
Voor de periodieken, dorpsommetjes en ansichtkaarten
De Stichting Heemkunde Berg en
Dal heeft zich in 2021 weer opgegeven
voor de Rabobank Clubsupport.
Periodieken
De Stichting Heemkunde Berg en Dal
heeft sinds 1991 al 90 periodieken uitgegeven met cultuurhistorische onderwerpen uit Berg en Dal en omgeving.
De periodieken worden bijzonder
gewaardeerd door een groot lezerspubliek.
Dorpsommetjes
Al bijna twee jaar zijn vrijwilligers in
en rond Berg en Dal bezig wandelroutes voor de dorpsommetjes te bedenken. Deze worden op papier gezet, uitgemeten, ter controle verschillende
keren gelopen en vervolgens gaan ze
naar een drukker.
Op de folder staat de route, met plattegrond en de bezienswaardigheden met

foto en tekst, die onderweg ooit te zien
waren of nog te zien zijn. Deze wandelingen zijn bestemd voor de liefhebber
van wandelen, voor toeristen en hotelgasten. De lengte ligt tussen 3 en 4 km.
Inmiddels zijn er 3 dorpsommetjes van
Berg en Dal verschenen.
Ansichtkaarten
Sinds 2013 verschijnen er met regelmaat nieuwe ansichtkaarten van Berg
en Dal. Bij de eerste serie waren dorpse activiteiten het hoofdonderwerp. Bij
de tweede serie kwamen de gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten
aan bod. Thans wordt er gewerkt aan
nieuwe kaarten. Het onderwerp is echter nog een verrassing.
Bent u lid van de Rabobank Rijk van
Nijmegen? Geef dan uw stem aan de
Stichting Heemkunde Berg en Dal. Wij
danken u hartelijk.

Popkoor Ap/art vraagt uw stem: Rabo ClubSupport
Wij, Koor Ap/Art uit Millingen aan de
Rijn, zijn een popkoor met een live
band bestaande uit 4 muzikanten en 47
zingende leden onder leiding van dirigent Frans Coerwinkel én niet geheel
onbelangrijk 42 vrienden. Ons koor is
opgericht in 1975 en heeft zich van een
jongerenkoor ontwikkeld tot popkoor.
We zingen popmuziek van langer geleden en van recentere datum. Het hele
jaar door verzorgen wij optredens in de
regio. Zingen en muziek maakt mensen
blij!
Door middel van zang en choreografie
workshops willen we ons blijven ontwikkelen en professionaliseren. Tevens

willen we ons koor graag verjongen en
zoeken we jonge zangers en zangeressen die het leuk vinden om iedere vrijdag van 20:15-22:15 uur te komen
repeteren en een aantal missen in het
jaar muzikaal te ondersteunen en mee
te zingen tijdens diverse optredens in
de regio.
Jij kunt ons helpen om ons koor financieel te ondersteunen in onze verdere
ontwikkeling en uitbreiding. Het kost
jezelf niets. Je hoeft alleen je stem uit te
brengen op ons. Je stem is voor ons
geld waard.
Doe je mee?
Gun je stem aan popkoor Ap/Art

Stem voor het behoud van de openbare AED’s
Vindt u het ook belangrijk dat iedereen
in uw buurt snelle hulp krijgt bij een
hartstilstand?
Stem dan in de komende Rabo
ClubSupport stemperiode voor AED
Beheer Ubbergen.
AED Beheer Ubbergen is 10 jaar geleden opgericht. In 2011 hebben we onze
eerste vijf openbare AED’s geplaatst.
Intussen zijn er 20 openbare AED’s in
de voormalige gemeente Ubbergen.
Omdat de betrouwbaarheid van de
AED’s van groot belang is, worden ze

na 10 jaar vervangen. Dat betekent dat
onze stichting dit jaar, en de komende
jaren, veel nieuwe AED’s zal moeten
aanschaffen. Dit brengt grote kosten
met zich mee.
Wij vinden het belangrijk om het huidige netwerk van openbare AED’s in
stand te houden. Dat lukt echter alleen
als wij hiervoor voldoende financiële
middelen hebben.
Daarom wordt uw stem voor AED
Beheer Ubbergen zeer op prijs gesteld!

Deurdouwers Millingen gaan voor het milieu
Op dit moment loopt de Rabo-club
actie. De Rabobank schenkt daarbij aan
projecten van verenigingen die door de
bank zijn goedgekeurd.
De
carnavalsvereniging
De
Deurdouwers hebben daarbij een project opgegeven dat voorziet in het energie neutraal maken van hun verenigingsgebouw.
Dit project wordt in fasen uitgevoerd.
Momenteel wordt gewerkt aan de 3de
fase. Hierin wil de vereniging het gasverbruik minimaliseren met betrekking

tot de energie. Na het isoleren worden
er nu zonnepanelen gelegd. Dit project
is door de Rabobank goedgekeurd.
Alle leden van de Rabobank mogen
hun stem uitbrengen op het project dat
hun voorkeur geniet. Als u nog niet
gestemd heeft vragen wij u serieus te
overwegen uw stem uit te brengen op
dit goede doel.
De Deurdouwers zouden er zeer mee
geholpen zijn en denken u op voorhand
voor uw stem.

Stem op ons zodat we onze vervoersauto kunnen vervangen!
Wij hebben diverse voorzieningen voor
ouderen waarvan de vervoersservice er
één is.
Het doel van onze vervoersservice is te
zorgen dat senioren van Millingen,
Kekerdom en Leuth niet achter de geraniums hoeven te zitten.
Wij zorgen dat ze zo lang mogelijk
bezoekjes kunnen blijven brengen aan
familie, soos e.d.
Onze vrijwilligers rijden 7 dagen per
week naar bestemmingen in de omgeving met een hiervoor aangepaste auto.
Wij sparen voor een vervangende vervoersauto en hopen met jullie stemmen
snel tot aanschaf over te kunnen gaan.
Dus: heb je een rekening bij de
Rabobank? Word dan lid en stem tussen 4 en 25 oktober 2021 op jouw favoriete club!
Denk je daarbij ook aan ons? Wij zijn te
vinden onder: SWOM
Alvast super bedankt.

Schuttersmis
Met een H. Mis in
hun verenigingsgebouw
de
Vriendenkring te
Leuth, werd zaterdagmiddag de start
ingeluid van de
kermis- en schuttersfeesten
in
Leuth. Omdat de
kerk in Leuth
gesloten is, was dit
de vierde keer dat
de mis gehouden
werd
in
de
Het koningspaar, ket keizerspaar en de jeugdkoningin
Vriendenkring.
Voorganger was
pastoor Rudo Franken die dit in Leuth Normaal gesproken zou deze rondgang
voor de tweede keer deed.
voorafgaand aan het feest in de tent op
Muzikale medewerking werd verleend zondagmiddag gehouden worden, maar
door het koor Les Alouettes. Na afloop dit werd in verband met de regen afgewas er nog een gezellig samenzijn. ’s last.
Avonds was er een feestavond in de Bij het koningspaar werd in voorgaantent met DJ Levi en met een gastoptre- de jaren altijd een vendelhulde
den van Stef Ekkel.
gebracht maar bij gebrek aan vendeliers kon dat dit jaar niet. Daarom werRondgang door dorp
den de leden en aanwezigen daar alleen
Maandagmorgen had de schutterij zich getrakteerd op een drankje. De stemop tijd verzameld in de Schutterstent ming zat er al direct in en vervolgens
om zich op te maken voor een rond- ging het hele gezelschap naar de schutgang door het dorp om zowel de jeugd- terstent om daar te genieten van de
koning, het keizerspaar als het konings- muziek van DJ Mike.
Foto’s: Henk Baron
paar op te halen.

Stichting Welzijn Ouderen
Heerbaan 115
6566 EG Millingen aan de Rijn
Tel.0481-431105

Edelweisz doet mee
Met Rabo ClubSupport biedt Rabobank
Rijk van Nijmegen financiële ondersteuning aan clubs en verenigingen.
Om ze sterker te maken, voor nu en in
de toekomst. De bank stelt hiervoor een
deel van hun winst beschikbaar. De
leden van de bank bepalen hoe dit geld
verdeeld wordt. Bent u lid van de
Rabobank? Dan kunt u van 4 tot en met
25 oktober uw stem uitbrengen op
clubs die u een warm hart toedraagt.
Muziekgezelschap Edelweisz uit Berg
en Dal doet ook mee aan Rabo
ClubSupport.
Geeft u dit muziekgezelschap uw stem
zodat kinderen uit Berg en Dal samen
muziek kunnen leren maken? U kunt
dit doen op www.rabobank.nl/clubsupport of via de Rabo app.
Meer
informatie
over
Muziekgezelschap Edelweisz vindt u
op www.facebook.com/edelweiszbergendal
en
op
www.instagram.com/edelweiszbergendal. Muziekgezelschap Edelweisz
dankt u hartelijk!

Fanfarekorps Ons
Genoegen doet mee!
Dit jaar doet Fanfarekorps Ons
Genoegen en werkcomité Ons
Genoegen mee aan de Rabobank Club
Support. Een prachtige manier om de
clubkas een beetje te vullen.
Met deze steun kunnen wij weer bijzondere concerten organiseren en onze
vereniging onderhouden. Het enige wat
u hoeft te doen, is om één of meer
stemmen aan ons te geven. De overige
stem(men) kunt u dan op een andere
vereniging in de buurt uitbrengen.
Steunt u ons ook? Alvast onze hartelijke dank!
Fanfarekorps Ons Genoegen
Millingen aan de Rijn

Zondagmiddag was het feest in Leuth. Het feestende publiek in de tent ging los op
muziek van Broadway.

Oud-Prinsen in Ooij houden
tandemtocht met spelletjes
OOIJ. Zaterdag 25 september kwamen
veel oud-prinsen van CV de
Deurzakkers uit Ooij bij elkaar voor
hun jaarlijks treffen. Voor de oud prinsen en hun partners stonden bij café
Hanneke, het startpunt van de dag, en
woonhuis van oud prins Jurriaan tandems van “Meij Tweewielers” klaar.
Elk team kreeg een route aangewezen
zodat ze bij het eerste “café” aankwamen waar een spel voor hen was
bedacht.
Bij dierenpension de Berk werd 'Blik

op oneindig' gespeeld, bij de Thornsche
Molen was 'Spijkers met koppen slaan',
bij Koffiehuis de Oude Waal kon je
'Sjoelen bij Poelen' en bij De Geldersche Poort was je 'Haantje de Voorste'.
Uiteindelijke eidnigde de route weer bij
café Hanneke, waar ook nog een spel
gedaan moest worden. Daarna gingen
de oud-prinsen gezamenlijk eten.
Voor alle deelnemers was het een
prachtig dag, met dank aan de organisatie van café Hanneke.
Foto: Henk Baron
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Nieuw gereedschap voor
het Repair Café
GROESBEEK. Op zaterdag 11 september overhandigde filiaalmanager
Cor Peters van Jan Linders Groesbeek
aan vrijwilligers van het RepairCafé
Groesbeek een symbolische cheque.
Ieder jaar kiest het Jan Linders Fonds
voor elke vestiging een lokaal goed
doel dat belangrijk is voor de wijk
waarin ze is gevestigd. Voor 2020 hebben medewerkers van Jan Linders in
Groesbeek het RepairCafé uitgekozen.
De vrijwilligers van het RepairCafé
mogen het hele jaar activiteiten organiseren. De bedoeling is dat er voor deze
activiteiten een bijdrage wordt
gevraagd. De opbrengst van iedere activiteit wordt door het Jan Linders Fonds
verdubbeld!
De supermarkt organiseert zelf ook

acties waarvan de opbrengst naar het
RepairCafé Groesbeek gaat. Dat zijn
bijv. een voorjaarsactie met aardbeien.
Daarnaast wordt een deel van het statiegeld aan het betreffende goede doel
gedoneerd.
Door de Covid beperkingen heeft het
RepairCafé Groesbeek maar één van de
geplande acties kunnen uitvoeren, een
actie waarbij in de supermarkt zaadjes
voor tuinbloemen en geraniumplanten
werden verkocht. Andere acties zoals
een biljarttoernooi en een paasbrunch
moesten worden afgelast. Het actiejaar
is vanwege Covid verlengd in 2021 en
loopt nog tot 31 december.
Het RepairCafé gaat de opbrengst o.a.
aan gereedschap en een lock-naaimachine besteden.

Afscheidsconcert
Kleding en spullen Afghaanse
De Kèls in Ooij vluchtelingen voorlopig niet nodig
De datum voor dit concert komt met
rasse schreden naderbij. Er is behoorlijk veel belangstelling voor dit
afscheid. Dus, wil je er ook bij zijn op
zondag 17 oktober om 14:00 uur? Koop
dan snel jouw kaartjes. Nu kan het
nog!! De zaal is dan al open vanaf
13:00 uur.
De kaartjes zijn te verkrijgen tijdens de
openingstijden van het Dorpshuis. De
kosten zijn € 5,= per persoon per kaartje. Je kunt ze ook bestellen bij de leden
van De Kèls. Iedereen heeft gegarandeerd een zitplaats. Er kunnen geen
entreekaarten worden gereserveerd.
Let op: de huidige coronavoorschriften
zijn van toepassing. Daarom wordt bij
de ingang gecontroleerd op: 1) het toegangsbewijs; 2) het bewijs van volledige vaccinatie (QR-code, of een papieren bewijs), of een bewijs van een actuele negatieve testuitslag. Indien nodig
moet jij je kunnen identificeren. Zorg
daarom, dat jij jouw IDkaart, rijbewijs
of paspoort bij je hebt.

Het Rode Kruis in Gelderland Zuid
zorgt op dit moment voor het sorteren en uitgeven van kleding aan de
Afghaanse vluchtelingen. Er is landelijk al zoveel ingezameld dat het
voorlopig niet meer nodig is om kleding en andere spullen te doneren.
Rode Kruis-directeur Marieke Van
Schaik: “Het is hartverwarmend om te
zien hoe begaan Nederland is met het
lot van de Afghanen door alle inzamelingsacties die zijn gestart.” Landelijk
was er zoveel aanbod dat het Rode
Kruis voorlopig meer dan genoeg heeft.

Het is dus niet meer nodig om spullen
te doneren. De afgelopen weken hebben veel mensen kleding en andere
spullen gedoneerd. Het Rode Kruis wil
iedereen die heeft gemaild en kleding
heeft aangeboden en of gebracht bij de
afdeling in Nijmegen of bij andere
Rode Kruis afdelingen hartelijk danken.
Als je het Rode Kruis ziet, zie je hulp.
Lees op rodekruis.nl wat het Rode
Kruis doet om te helpen en wat jij kan
doen.

Rondleiding op de Canadese
erebegraafplaats voor
blinden en slechtzienden
Op 29 september vond op de Canadese erebegraafplaats te Groesbeek een rondleiding plaats voor blinden en slechtzienden. Maarten Dekkers van het
Vrijheidsmuseum verzorgde deze rondleiding.

Tilly Kregting
overleden
Vleesbingo Vogelvereniging
De Gekleurde Zanger
GROESBEEK. We mogen weer
bingo’s organiseren en starten de eerste
bingo op 9 oktober 2021. De bingo met
vleesschalen, fondueschalen, rollades
en tassen boodschappen, waaronder
een supervleesschaal wordt gehouden
in: Op de Heuvel, Ericastraat 39 te
Groesbeek.
De zaal is open om 18:30 uur en de
aanvang is om 20.00 uur

We kunnen maximaal 70 á 75 personen
toelaten met een geldig coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs of een negatieve testuitslag van
maximaal 24 uur oud (zie RIVM).
Er worden 18 rondes gespeeld en één
super ronde.
Een grote kaart kost € 10.Tot ziens op zaterdag 9 oktober 2021!

Op zaterdag 25 september is Tilly
Kregting uit Beek overleden. Ze werd
65 jaar. Tilly was al
enige tijd ziek.
We wensen haar
man Ben, zoon
Michael en zijn
gezin, en de rest
van de familie en
vrienden heel veel
sterkte bij het verwerken van dit
grote verlies.
Foto: Albert de Valk

SENIOREN

KBO Beek
Nieuws
Themamiddag 21 oktober
Donderdagmiddag 21 oktober om
14.30 uur in hotel `t Spijker hebben wij
voor u weer een speciale themamiddag
met de ZZG. HBO verpleegkundige
Henny geeft uitleg over de ZZG als
organisatie met alle haar facetten en
heeft extra aandacht voor de zorg rondom dementie en het thuis wonen en dat
is veel meer dan u denkt.
Geriatries arts Anouk vertelt u over de
zorg in verpleeg en verzorgingshuizen
binnen de ZZG en alles over de zorg
die daar geleverd wordt en daarmee is
het veel beter gesteld dan vroeger.
Vragen worden natuurlijk zeer op prijs
gesteld door de dames.
Een interessante middag voor ons als
ouder wordende senioren.
Natuurlijk ontvangen wij u met een
kopje koffie of thee en in de pauze ontvangt u ook nog een een versnapering.
Voor u als lid is deze leerzame middag
uiteraard gratis te bezoeken.
Niet leden betalen € 5,- bij binnenkomst.

Mevrouw Anne Schwieters 90 jaar
OOIJ. Zondag 3 oktober werd ons lid
mevrouw Anne Schwieters 90 jaar. Een
delegatie van het bestuur bestaande uit
vicevoorzitter Arnold Wulterken met
bestuursleden Mientje Huisman en
Bert Roodbeen bezochten in de middag
de jarige thuis om haar met deze heugelijke mijlpaal te feliciteren.
Hij benoemde Anne tot Erelid van de
KBO Ooij (Katholieke Belangen
Organisatie 50+) en overhandigde haar
de daarbij behorende oorkonde, een
mooi boeket bloemen kreeg ze uit han-

den van Mientje Huisman. Tijdens het
kopje koffie met wat lekkers vertelde
Anne uitgebreid haar ervaring en
zwerftochten door het land als verpleegkundige naar Amsterdam en
Nijmegen.
Vanwege alle wisselende beperkingen
die er nog steeds gelden vierde ze haar
verjaardag bescheiden met haar zus
Leidy en nicht Ilse en buurtjes, in het
aankomend voorjaar wordt haar verjaardag een beetje uitgebreider gevierd
met verdere familie in Ommen.

Dag op stap
De KBO Beek gaat 28 oktober een dag
op stap met haar leden. Opgeven kan
nog tot 10 oktober.
Jubileum
De KBO Beek viert haar 70 jarig
bestaan met een receptie op donderdagmiddag 4 november in de brasserie,
lees meer in de volgende Rozet
Lid worden?
Lid worden van de KBO Beek dat loont
zich. Van alles op de hoogte blijven
over de zorg, educatieve uitjes en nog
veel meer, dat doet u nu door voor 20
euro per kalender jaar lid te worden van
de KBO Beek.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek, voor alle info 024
3226377

82e Kalorama
Wandeltocht
BEEK. In de coronatijd hebben veel
mensen het wandelen herontdekt.
Tijdens de Kalorama Wandeltocht op
zaterdag 23 oktober en zondag 24 oktober a.s. krijgt u de gelegenheid om te
wandelen voor een goed doel. De
Kalorama Wandeltocht wordt dan voor
de 82e keer georganiseerd. De
opbrengst van de tocht komt ten goede
aan extra activiteiten voor het welzijn
van de bewoners van Stichting
Kalorama.
De start- en finishlocatie is het
Kulturhus te Beek. Starten kan vanaf
08.00 uur, finish is om 17.00 uur.
De wandelaar kan kiezen uit 5, 10,
12,5, 20 en 30 km en een 2-daagse.
Omdat de wandeltocht in het najaar
plaatsvindt is de route van 40 km
geschrapt. De 5 km en 12,5 km zijn
vlakkere wandelroutes; speciaal voor
wandelaars die niet van “bergen” houden. Zoals u van ons gewend bent leiden de routes door de prachtige heuvelrug en het polderlandschap. In alle routes zullen de wandelaars Verpleeghuis
Kalorama aandoen.
In de ochtenduren rijdt er een speciale
pendeldienst van het Centraal Station
Nijmegen (bij de ingang van Hotel
Mercure) naar het startpunt in Beek rijden, zodat de deelnemers op tijd kunnen starten. Deze bus wordt ter
beschikking gesteld door Kalorama.
Deze bus rijdt zowel op zaterdag 23
oktober als zondag
24 oktober om 07.30 uur en 08.15 en
09.00 uur. Is de bus vol, dan rijdt deze
naar Beek en v.v.
Na 09.00 uur kan gebruik worden
gemaakt van het openbaar vervoer.
Kijk ook op onze facebookpagina en de
website www.kaloramawandeltocht.nl
voor meer informatie.
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4 generaties
Overgrootoma Annemarie Siroen-Jansen (02-05-1942) uit Beuningen
Oma Angela aus dem Spring-Siroen (23- 11-1966) uit Millingen aan de Rijn
Moeder Michaela Radstaat- aus dem Spring (23-09-1991) uit Nijmegen
Baby Teddy Olivia Radstaat (25-06-2021) uit Nijmegen

Activiteiten (oktober) in Leuth
Vriendenkring & Kulturhus

Zorgt u er voor dat u uw bewijs van
vaccinatie kunt tonen!
Rabobank Clubactie
Vergeet u niet uw stem in de Clubactie
van de RABO bank te geven aan de
KBO Beek. Daar u wel.

5 oktober 2021

- cultuur – educatie – sport – ontmoeting Foto: Bert Roodbeen. Meer op: www.inhetlaag.nl

70-jarig lustrum
Seniorenvereniging Leuth
Vrijdag 1 oktober hebben wij ons 70-jarig
lustrum gevierd in
combinatie met de
opening
van
de
Leuthse kermis.
Eindelijk mochten wij
weer eens iets organiseren en de opkomst
was groots. Alle 86
deelnemers
waren
gevaccineerd of getest
en zijn door Triangel
gecontroleerd aan de
deur. Geen problemen.
De aanwezig deelnemers werden ontvangen met koffie/thee en
een gebakje. Theo van
Blitz verzorgde de
muzikale omlijsting
weer als vanouds. Rob
van Elst, alias Dikke
Dick, verzorgde twee
keer een buut, waarom, door de aanwezigen, hartelijk gelachen
werd.
Om 17.00 uur werd er
een driegangen-buffet,
verzorgd door De Spar uit Leuth/Ooij,
geserveerd en om 19.00 uur ging iedereen voldaan huiswaarts omdat om
19.30 uur alweer de volgende kermisactiviteit zou beginnen.

Elke maandag
- Logopedie Klaretaal van 08.30-12.30
uur in het Kulturhus (informatie
Mirande Breedveld 06 20322490)
- Volleybal Switch (MC1) van 18.30 –
20.00 uur in sportzaal/Kulturhus
Elke dinsdag
- Inloop en Ontmoeting van 15.0019.00 uur in het Kulturhus (miv 19
oktober)
- Bewegen op muziek (senioren) van
15.15-16.15 uur in sportzaal/Kulturhus
(info Bert van Swelm tel. 0246631727)

INGEZONDEN
BRIEVEN
DE

Een beweegtuin
is er al!
Zelden zal een wens zo snel in vervulling zijn gegaan. In de Rozet van september stond een oproep voor een
werkgroep Beweegtuin in Beek. Zo’n
beweegtuin is er al jaren, op het terrein
van Tennisvereniging De Oorsprong
aan de Alde Wetering. In een oase van
groen van eiken en lindes staan er vijf
beweegtoestellen die enkele jaren geleden zijn geplaatst en die nog in uitstekende conditie zijn. Een informatiebord
geeft uitleg over het gebruik. De
beweegtuin is vrij toegankelijk voor
inwoners van Beek. Je hoeft geen lid te
zijn van de tennisvereniging. De poort
van het tennispark is ’s morgens vanaf
8.00 uur open en gaat ’s avonds pas om
23.30 dicht. Er is dus volop gelegenheid om gebruik te maken van de
toestellen.

Agenda oktober
- Maandag 11 oktober om 10.00-11.30
uur Peutercafé in Kulturhus
- Maandag 11 oktober om 14.00 uur
KBO-Bingo in De Vriendenkring
- Dinsdag 12 oktober van 09.00-12.00
uur Gemeente Serviceloket in
Kulturhus
- Woensdag 13 oktober om 20.00
Duurzame Dorpen Tour in De
Vriendenkring

REDACTIE NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE
INHOUD VAN INGEZONDEN BRIEVEN

De kerkklokken van
St. Martinus
Het parochiebestuur van Millingen wil
de kerkklokken en het uurwerk repareren, kosten €27,000. Maar de vraag is
of de parochianen dat ook willen? Want
zij zullen dat bedrag toch grotendeels
moeten opbrengen. Maar vooral voor
de bewoners van St. Jan, want de kerkklokken hangen “zo-goed-als” boven
hun hoofd.
Ik kan mij voorstellen dat er bewoners
zijn die ’s morgens:
• graag wat langer willen slapen,
• graag een middagdutje willen doen,
• ’s avonds graag wat eerder naar bed
willen,
• het gewoon niet prettig vinden als de
kerkklokken om het half uur luiden
boven hun hoofd.
Daarom, parochiebestuur, is het niet
verstandiger, zinvoller, socialer om bijvoorbeeld eerst een soort enquête onder
de parochianen te houden over wat die
er van vinden, maar vooral “wat vinden
de bewoners van St. Jan er van?
80-jarige parochiaan

Elke woensdag
- Logopedie Klaretaal van 08.30-12.30
uur in het Kulturhus (informatie
Mirande Breedveld 06 20322490)
- Koersbal KBO van 14.00-16.00 uur
(info:
024
6631727)
in
de
Vriendenkring
- Biljarten Senioren om 19.00 uur in
oneven weken - Vriendenkring (info:
024 6631727)
- Stoelyoga – van 19.00-19.45 uur
(even weken) in de kleine zaal van de
Vriendenkring (stoelyoga: eenvoudige
lichaamsoefeningen en concentratie/meditatie-oefeningen)
-Yoga 20.00-21.00 uur (even weken) in
Vriendenkring en digitaal (oneven
weken). Info: Angelique BrokVerhoeven te. 024 3249700 (3 proeflessen voor € 10,-)
- Volleybal Switch (recreanten dames)
van
20.30-22.00
uur
in
sportzaal/Kulturhus

Elke donderdag
- Prikpost CWZ van 08:00-09.00 uur in
het Kulturhus (afspraak maken:
cwz.nl/bloedprikken)
- Gym Senioren 09.30-10.30 uur in de
Vriendenkring o.l.v. Rik Kremer (info:
024 6631727)
- Biljarten Senioren 13.00-17.00 uur in
Vriendenkring (info: 024 6631727)
- Vertel eens….verhalen delen met
anderen 15.00-16.00 uur in het
Kulturhus
- Aerobic Workout o.l.v.Patricia
Winteraeken van 19.45-20.45 uur in
sportzaal/Kulturhus
(informatie
Patricia 024-6631802 of Els 0246631534)
Elke vrijdag
-Taalcafé van 10.00-12.00 uur voor
Nederlands- en anderstaligen in het
Kulturhus (info: 06 18514735)
- Volleybal (jeugd) van 18.30-20.00 uur
in sportzaal/Kulturhus
Luierinzameling DAR:
Aan de rechterkant van het Kulturhus,
bij de ingang van Partou, staat de container waarin luiers en incontinentiemateriaal kunnen worden gedeponeerd.
Gratis zakken daarvoor kunnen worden
meegenomen bij Partou of ingang van
het Kulturhus.
Bibliotheek in Kulturhus: elke werkdag geopend tot 18.00 uur (m.u.v.
woensdagmiddag)
Er is een medewerkster aanwezig voor
informatie en advies op maandag van
10.00-12.00 uur en op donderdag van
15.00-17.00 uur. U kunt elke dag m.u.v.
woensdagmiddag terecht om boeken op
te halen of terug te brengen m.b.v. selfservicepunt of bijv. de krant te lezen.
Contact: mensen en organisaties die
gebruik willen maken van een ruimte in
een van de accommodaties kunnen bellen voor het Kulturhus/sportzaal (tel.
06-18514735)
en
voor
de
Vriendenkring (tel.024-3789351).

Barbecue in Kalorama
BEEK. De bewoners en het team van Kalorama, afdeling de Vossenberg, hadden
woensdagmiddag 29 september een gezellige middag in de Serre van Kalorama in
Beek. Ze hadden daar een gezamenlijk barbecue met muziek van senioren entertainer Hans Vesterink. Voor bewoners en team was het een feestje.
Foto: Henk Baron
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Het zijn weer
Kinderspaarweken!
Genieten in
het groen
Duivelsberg 1 • Berg en Dal • 024 684 14 39
info@duivelsberg.nl •

www.duivelsberg.nl

Installatietechniek
Duurzame oplossingen

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

* Vraag naar de looptijd en voorwaarden van onze actie.

Complete badkamer/toilet verbouwing
Dealer van o.a.:

Basten Assurantiën en Makelaardij
Nassaustraat 9
6576 BP OOIJ
T (024) 663 15 10
E erwin@verzekeringsplaneet.nl
I www.verzekeringsplaneet.nl

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

024-6633100
www.frankbv.nl

De Treffers – Koninklijke HFC
   
  
    
 
 
 


Electro installaties
Camera beveiliging
M
E
I

06 12 32 98 57
info@electroservicehuilmand.nl
www.electroservicehuilmand.nl

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

Meidoornstraat 10
Beek-Ubbergen
06-46 3732 26
info@bersontuinen.nl

Exclusief uw flyer of folder
mee in de Rozet?

Zondag 10 oktober - Aanvang: 14.30
Locatie: Sportpark Zuid, Nijerf 1 Groesbeek

mail naar bezorgdienstderozet@gmail.com
of bel naar 06 - 2350.2075

DER EINFACHSTE
WEG ZUM
NEUEN BAD

DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE.
ELEMENTS-SHOW.DE
47533 KLEVE
Nosenhof 1
+49 2821 99792-30

U bent van harte welkom in onze nieuwe showroom.
craak
Advies aan huis en uitvoering door erkend en lokaal installatiebedrijf

Moeders
Maaltijd
Service

WELZIJN

Schrijfavond
voor Amnesty

De WMO-Adviesgroep Berg en
Dal, vrijwilligers voor u!

GROESBEEK. Op dinsdag 19 oktober
is er om 19.30uur in De Serre van de
NH kerk in Groesbeek een schrijfavond
voor Amnesty International.

Nazorg bij
Corona

De WMO-Adviesgroep Berg en Dal
komt voor u op! Ze doet dit zelfstandig,
onafhankelijk en kostenloos, en geheel
met vrijwilligers. Ze zet zich in voor
cliëntencontacten, wonen, welzijn, verkeer en veiligheid, hulpmiddelen,
Wmo-beleid….
De leden van de onze groep zijn vrijwilligers van en voor inwoners van de
gemeente Berg en Dal die een beroep
doen op de Wmo, jong en oud.
Om meer specifiek te zijn, dit dit doen
we middels verschillende werkgroepen:
• Cliëntencontactgroep. Voor vragen
rond allerhande Wmo-zaken binnen uw
huishouden, waaronder assistentie bij
het “keukentafelgesprek”.
• Hulpmiddelen/klankbordgroep hulpmiddelenleverancier. Voor individuele
problemen van gebruikers en het hele
proces van aanbesteding / aanschaf /
onderhoud van hulpmiddelen.
• Doelgroepenvervoer. Voor overleg in
de regio Nijmegen/Arnhem over zo
passend en betaalbaar mogelijk aanvullend vervoer.
• Toegankelijkheid, die zich bezighoudt

met de bereikbaarheid, bruikbaarheid
en toegankelijkheid van alle openbare
gebouwen, scholen, gemeenschapsgebouwen, (sport)accommodaties etc., en
voorzieningen hierin.
• Wonen (o.a. woningcorporaties). Als
bovenstaand, voor nieuwbouwlocaties
en renovaties van gebouwen.
• Toerisme en Zorg. Voor de toegankelijkheid en bezoekbaarheid van hotels,
campings en B&B’s, toeristische
bezienswaardigheden en fietsrouten
voor mensen met een lichte zorgvraag/ouderen.
• Verkeer en veiligheid. Voor allerlei
zaken die de veiligheid in het verkeer
aangaan.
Dus, heeft u onze hulp nodig, een probleem met een Wmo-voorziening, iets
te melden in relatie tot de Wmo: neem
contact met ons op!
Bel met Willy Fleuren, 06 – 1341 5975
of mail naar info@wmoadviesgroepbergendal.nl.
Voor verdere informatie: bekijk onze
website, www.wmoadviesgroepbergendal.nl.

Combinatie van acupunctuur en fysiotherapie
Er zijn andere therapieën die nazorg
bieden voor Covid 19-patiënten. Deze
zijn gericht op ademhaling en lichamelijke oefeningen, die onder begeleiding
gegeven worden. Deze oefeningen verbeteren de lichamelijke conditie en
daarmee ook vaak de psychische
gesteldheid. Fysiotherapie en Qi Gong
zijn hier voorbeelden van.
Door corona kan je verzwakt zijn. De
lichamelijke oefeningen zijn dan in het
begin van het revalidatietraject vaak
moeilijk uit te voeren. Maar deze oefeningen verbeteren je hart- en longfunctie en bouwen je conditie weer op. Het
is daarom van belang om naast lichamelijke oefeningen ook andere therapie
te volgen. Zo kun je het beste revalideren. Een combinatie van acupunctuur
en fysiotherapie is bij moeheid, ademhalingsproblemen, spier- en gewrichtspijn aan te bevelen.
Voor meer informatie of om een
afspraak te maken, kun je contact met
me opnemen.
Floor Pieper: 06
www.floorpieper.nl

57596681

/
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Berichten van Forte Welzijn
Koffie met mantelzorgers: De ergotherapeut
Wat doet de ergotherapeut en wat kan
hij/zij betekenen voor jou als mantelzorger? En hoe kun je er een beroep op
doen? Kom op woensdag 13 oktober
van 13:30 – 15:30 uur naar de bijeenkomst ‘Koffie met mantelzorgers’ die
ditmaal als thema: De ergotherapeut
heeft.
De bijeenkomst is bij sporthal De
Duffelt in de Spiegelzaal aan Gengske
10 in Millingen aan de Rijn. Wil je
graag komen? Meld je dan voor maandag 11 oktober aan via info@mantelzorgbergendal.nl of 085 0406066.
Programma
• 13:30 uur: zaal open
• 14:00 uur: welkom met koffie/thee
• 14:00 uur: presentatie door ergotherapeut Bas van der Heijden ,
ParkinsonNet
Na de presentatie is de gelegenheid om
vragen te stellen en te vertellen over
jouw mantelzorg. Vrijwilliger Miel
Fransen is er namens Mantelzorg Berg
en Dal.
• 15.30 uur: einde programma.
Over de ergotherapie
Indien mensen door gezondheidspro-

blemen beperkingen ervaren in de
dagelijkse activiteiten die voor hen
belangrijk zijn, kan ergotherapie nodig
zijn. Een lichamelijk of psychisch probleem of een vertraagde ontwikkeling
kan zelfstandigheid beperken.
Door het vergroten van de (eigen)
mogelijkheden worden betekenisvolle,
dagelijkse activiteiten weer mogelijk,
en kunnen mensen (langer) thuis functioneren.
De rol van mantelzorgers daarbij is
essentieel. Ergotherapie kan je ondersteunen in deze zeer belangrijke, uitdagende maar soms misschien wel moeilijke rol.
Je kunt dan denken aan tips, voorbeelden, analyseren, voordoen van handelingen, informatie of als klankbord.
Buiten het aanpassen van de omgeving,
door bijvoorbeeld een beugel te plaatsen om makkelijker van toilet op te
staan, bespreekt een ergotherapeut ook
met jou wat voor jou belangrijk is.
Meer informatie over Mantelzorg Berg
en Dal is te vinden op www.mantelzorgbergendal.nl

Inloop & Ontmoeting Leuth komt met uitgebreid programma

Veel mensen ervaren nog lang klachten
nadat ze corona hebben gehad. Nadat
de covid-19 infectie is doorgemaakt,
kan het zo zijn dat je je moe voelt en
steeds last van ongemak en pijn hebt.
De lijst van de klachten na corona is
lang. Wat veel voorkomt is moeheid,
ademhalingsproblemen, pijn, verlies
van reuk en smaak en nog heel veel
meer…
Dit is allemaal heel vervelend.
Het goede nieuws is dat er nazorg
bestaat. Er is aandacht en hulp voor als
je dit meemaakt .Er is wat te doen aan
de klachten er die door corona ontstaan
zijn.
Behandelingen voor nazorg corona
(die ik kan aanbieden)
Met acupunctuur kun je bijvoorbeeld
moeheid, kortademigheid, hoest, hartkloppingen, verlies van reuk en smaak,
weinig eetlust, spierpijn, pijn in
gewrichten, buikpijn, rugpijn, pijn op
de borst, hoofdpijn, oorsuizen, slapeloosheid en emotionele klachten behandelen.
Massage kan ook je klachten verminderen door meridianen en acupunctuurpunten te masseren. De massage ontspant en verbetert je conditie.
Acupunctuur en Shiatsu-massage werken volgens hetzelfde principe en vullen elkaar aan. Ze versterken je energie, bloedsomloop en het zelfhelend
vermogen. Een behandeling ontspant je
lichaam en geeft mentaal rust.
Ademhalingsoefeningen verbeteren je
longfunctie versterken je borstspieren
en de spieren van de bovenrug. Ook
verbeteren deze oefeningen je conditie.
Afhankelijk van je gezondheidsklachten wordt gekozen voor acupunctuur
en/ of massage. De ademhalingsoefeningen kunnen binnen deze behandelingen gegeven worden. Ook komen
leefstijladviezen aan bod om je gezondheid te bevorderen.
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Alzheimercafe Berg en Dal
Maandag 1 november bent u weer welkom
Ook voor de vrijwilligers van het
Alzheimercafé is het lastig om in coronatijd een avond te organiseren. Toch
gaan we weer van start. Op maandag 1
november 2021 hopen we u allemaal
weer in goede gezondheid en met
bewijs van vaccinatie te ontvangen. Het
programma van die avond wordt nader
bekend gemaakt door middel van flyers
en berichten in de krant. Hebt u hulp
nodig? Of hebt u andere vragen? Neem

dan contact op via de mail met g.poorterman@alzheimervrijwilligers.nl. U
kunt ook bellen: 06-44900806
Het Alzheimer Café vindt plaats op 1
november in Gasterij ’t Groeske,
Stationsweg 9 in Groesbeek. Iedereen
is welkom vanaf 19.00 uur, start van het
programma 19.30 uur. Afsluiting 21.00
uur. De toegang is gratis en aanmelden
is niet nodig. Voor een kop koffie wordt
gezorgd.

Taalcafé in Millingen geopend

Wil je graag andere mensen ontmoeten
en een praatje maken met mensen uit
het dorp? Heb je zin om gezellig samen
een kop koffie te drinken of een lekkere maaltijd te nuttigen? Vind je het leuk
om een spelletje te spelen, creatief
bezig te zijn of ga je er graag op uit
voor een leuke activiteit buiten de
deur?
Kom dan eens naar de Inloop &
Ontmoeting in het Kulturhus aan de
Reusensestraat 4 in Leuth. Voorheen
vond de inloop altijd plaats op maandag. Vanaf 19 oktober kun je wekelijks
terecht op de dinsdag van 15:00 tot
19:00 uur. In de middag kun je dan binnenlopen voor een kop koffie, een
praatje of een spelletje.
Omstreeks 17:30 uur dekken we de
tafel en kun je aanschuiven voor een

lekkere en gezonde maaltijd. De mensen die eerder kwamen eten bij het
Kookhus en ook nu willen komen, worden allemaal persoonlijk geïnformeerd.
Als je langskomt en ook mee wilt eten,
kun je je daarvoor aanmelden. Dat
moet dan wel een week van tevoren tijdens de inloopmiddag. Een telefoonnummer/mailadres voor aanmelding en
de prijs van een maaltijd, zullen we nog
nader bekendmaken.
Inloop & Ontmoeting Leuth is er voor
jong en oud en wordt georganiseerd
door een aantal enthousiaste vrijwilligers uit Leuth in samenwerking met het
Gasthuis, Forte Welzijn en Kulturhus
Leuth. Voor vragen of meer informatie,
kun je contact opnemen met Jesse
Jansen, opbouwwerker bij Forte
Welzijn 06-82612612.

Vrijwilligersvacatures in de gemeente Berg en Dal
Het Vrijwilligerssteunpunt verzamelt
alle vacatures uit de gemeente en
bemiddelt potentiële vrijwilligers aan
organisaties.
Stichting Inn de Natuur zoekt een
begeleider om mee te helpen in een
kleinschalige dagbesteding voor mensen met een lichte vorm van dementie.
De dagbesteding is er ook voor mensen
die zich eenzaam voelen.
Dit is je taakomschrijving:
Uitvoeren van lichte werkzaamheden
bij het maken van de lunch, koffie en
thee, bij het opstarten van de dag en bij
het opruimen als iedereen naar huis
gaat. Deelnemen aan gesprekrondjes en
activiteiten zoals wandelen, spelletjes
Inbreng ideeën voor activiteiten passend bij de doelgroep.
Wij vragen van je:
Hart hebben voor oudere mensen.
Empathisch vermogen. Kunnen samenwerken.

De stichting biedt een werkplek in een
ongedwongen sfeer. Humor, genegenheid en gezelligheid zijn kenmerken
van de goede sfeer die dagelijks
opnieuw ontstaat. Dit creëert een waardevolle band tussen vrijwilligers, leiding en deelnemers. De gespreksrondjes bieden de mogelijkheid voor diepgang en persoonlijke groei. Stichting
Inn de Natuur wil dat iedereen zich
gewaardeerd voelt zoals hij/zij is en
zich gehoord en gezien voelt. Dit geldt
voor zowel deelnemers vrijwilligers als
leiding. De dagen van Stichting Inn de
natuur zijn van 9.45 tot 16.30 uur.
Geïnspireerd geraakt?
Kijk voor leuke actuele vrijwillige
vacatures
op
www.geldersehanden.nl/bergendal.
Staat er geen geschikte vacature voor je
bij maar wil je wel graag iets doen?
Neem dan contact op met Theo Zegers
via vspbergendal@fortewelzijn.nl of
06-28779192.

“Prikbus” in Leuth en Groesbeek
Wethouder Annelies Visser (r) en Pauline van de OBG openen samen de deur
voor de gasten van het Taalcafé
Foto: Henk Baron
Op woensdag 22 september vond de
feestelijke opening plaats van het nieuwe Taalcafé in De Mok te Millingen
aan de Rijn. Wethouder Annelies Visser
opende het Taalcafé. Ze zou dit doen
doen samen met directeur-bestuurder
Bert Hogemans van de Bibliotheek
Gelderland Zuid, maar die kon door
omstandigheden niet aanwezig zijn.
In het gratis Taalcafé kan iedereen
wekelijks op woensdag van 10.00 uur
tot 12.00 uur samen met andere bezoekers oefenen met Nederlands praten.
Bezoekers doen in kleine groepen taalspelletjes, leren nieuwe woorden en
voeren gesprekken over allerlei
thema’s. Deze keer ging men van start
met het thema “Kennismaken”.
Vrijwilligers waren aanwezig om te

helpen met oefenen. En dat zal elke
keer zo zijn. Het zijn gezellige bijeenkomsten waar je andere mensen ontmoet en samen Nederlands spreekt.
Aanmelden is niet nodig. Je mag zelf
bepalen wanneer je mee wilt doen met
het Taalcafé.
Vanaf 22 september vindt het Taalcafé
iedere woensdag van 10.00 tot 12.00
uur plaats in activiteitenruimte De
Mok, in de Sint Martinusschool (zijde
Ravelstraat).
Het Taalcafé Millingen is een samenwerkingsproject van Forte Welzijn,
Gemeente Berg en Dal en de
Bibliotheek Gelderland Zuid. Ook in
Groesbeek en in Leuth zijn Taalcafés.
Ga
voor
meer
informatie
naar www.obgz.nl/taalvaardig.

Zondag 26 september stond de prikbus
van de GGD van 10.00 tot 16.00 op het
Kerkplein in Leuth. Niet-gevaccineerden konden zich daar alsnog laten vaccineren. Aan het eind van de middag
bleken 110 mensen zich aldaar te hebben gemeld voor een Janssen- of
Pfizervaccin, meestal in de hoop om

geen Covid-19 te krijgen, maar soms
ook wel om gewoon weer vrij restaurants en dergelijke te bezoeken.
Hiervoor moet immers een coronapas
getoond worden.
Woensdag 29 september stond de bus
in Groesbeek. Ook daar was het druk.
Foto: Henk Baron
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen:
https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live
Contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Gelegenheid voor
Thuisbezorging Misboekje: Brigit van Raaij, gebed en kaarsje:
0623304932
Leuth Mariakapel elke
Rondleiding kerk Millingen: Cas Blom, 0631952674 dag 9.00-17.00 uur
Misintenties (€11,-)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653

Beek Mariakapel Grote
Bartholomaeus elke dag
9.30-17.30 uur
Beek kapel kerkhof elke
dag

Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum)
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316

Millingen dagkapel elke
dag 9.00-17.00 uur
Millingen Fatimakapel,
Schoolstraat 4, elke dag

Corona
U hoeft niet meer vooraf te reserveren
om deel te nemen aan een viering. Ook
hebben de bisschoppen aangegeven dat
het niet past bij het karakter van de
Kerk om onderscheid te maken tussen
gevaccineerden en niet-gevaccineerden
en dus is geen coronatoegangsbewijs
nodig. Wel vragen zij om de nodige
afstand te houden, waar niet geventileerd kan worden en thuis te blijven bij
klachten. De communie kan behalve
met het eucharistisch pincet ook weer
met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking blijft
het hoestscherm gehandhaafd.
Eerste Communie en Vormsel
Met onze gemeenschap starten we
graag weer een eerste communie en
vormsel project op. De eerste aanmeldingen zijn al binnen. Wilt u ook uw
kind aanmelden? Dan kan dat via het
aanmeldingsformulier op de website.
Dit jaar starten we het communie project met kinderen uit groep 4 en groep
5. Dit in verband met het doorschuiven
vorig jaar vanwege corona. Met verschillende projecten willen we de kinderen enthousiasmeren en kennis laten
maken met onze geloofsgemeenschap.
Wilt u ons helpen om er een prachtig
project van te maken? We horen graag
van u! Contact: Daisy, jeroendaisy@xmsweb.nl,
06-13593322,
Wethouder Koenenstraat 9, Millingen.
Oktober-rozenkransmaand
De rozenkrans is een beproefd meditatief gebed, d.w.z. een gebed om in onszelf ruimte te maken om stil te staan bij
de belangrijkste gebeurtenissen uit het
leven van Jezus en Maria en onze eigen
plaats daarin te ontdekken. Op het
ritme van steeds weer dezelfde woorden, het Onze Vader en het
Weesgegroet, kan er een rust over ons
komen, een veilig gevoel, ervaring van
houvast en vertrouwen, ervaring van
Iemand die naar ons omziet, Iemand
voor wie wij belangrijk zijn, Iemand
die ons uitkiest, ons liefheeft, Iemand
die aandacht heeft voor ons. Niet alleen
de ervaring van Hij en ik, maar ook de
ervaring van Hij en wij. Hoe anders is
ons samenzijn, als we samen bidden!
Hoe anders kan het zijn, thuis of in een
gesprek, als we de Heer uitdrukkelijk
aanwezig weten! Alsof we met elkaar
verbonden zijn, zoals de kralen van een
rozenkrans. En dat kruisje daar ook bij
hoort, Hij …die voor ons is gestorven
en opgestaan en midden in ons leven
wil staan.
Het rozenkransgebed wordt al eeuwen
gebeden. Niet alleen pausen, maar ook
Maria zelf heeft gevraagd de rozenkrans te bidden, o.a. bij haar verschij-

ningen in Lourdes (1858) en Fatima
(1917).
Oktober is de rozenkransmaand. In de
kerken en kapellen van onze parochie
zijn rozenkransboekjes beschikbaar
met voor elk ‘geheim’ een afbeelding,
tekst en gebed. Er zijn boekjes voor
volwassenen en voor kinderen.
Weer koffie na de Mis in Millingen
Op zondag 17 oktober is voor het eerst
sinds corona weer koffie na de Mis in
Millingen. Op zondag 7 november zal
er ook koffie zijn, en wel vanwege het
feestelijke karakter van die dag.
Maar…bij voldoende hulp kunnen we
daarna elke zondag na de Mis koffie
schenken. Heeft u interesse om regelmatig te helpen, dan kunt u contact
opnemen met Thea Jeuriëns-Terwindt,
06-40589700.
Dagbedevaart naar Banneux
Op zondag 17 oktober wordt een bedevaart georganiseerd naar Banneux.
Pastoor Rudo Franken gaat ook mee.
Kosten reis incl. koffie en diner in
Banneux zijn 60 euro p.p. Voorlopige
planning: vertrek Ooij 6.30 uur,
Rozenhof Nijmegen: 6.50 uur,
Marktplein Groesbeek: 7.00 uur,
Kerkplein Malden: 7.15 uur, aankomst
Banneux koffiedrinken, Eucharistieviering: 11.30 uur, Diner aansluitend,
Ziekenzegening.
Aanmelden kan via Andre (Kringloop
Groesbeek): 06-11199935.
Betaling graag via overschrijving
NL83RABO0336685173
tnv
A
Brouwer ovv bedevaart, naam, adres en
telefoonnr.
Jaarlijkse bedevaart Renkum
Op zondagmiddag 17 oktober vindt in
Renkum de bedevaart plaats ter ere van
Onze Lieve Vrouw van Renkum, de
Vrouwe van Gelderland. Hoofdcelebrant is pastoor H. Zemann van de
parochies St. Lucas en St. Maarten
(regio Barneveld, Harderwijk, Leusden).
Het programma begint 14.00 uur met
een bloemenhulde in de kerk ter ere
van Onze Lieve Vrouw van Renkum
gevolgd door het rozenkransgebed;
14.30 uur: feestelijke Eucharistieviering; 15.45-16.00 uur: uitstelling
Allerheiligste met Lof. Daarna is er in
de pastorie e/o terras gelegenheid voor
koffie/thee met versnapering. Kinderen
kunnen meelopen in de bloemenprocessie. Ze dienen uiterlijk 13.45 uur in
de kerk aanwezig te zijn.
R.K. Bedevaartskerk O.L.V. Ten
Hemelopneming Dorpsstraat 1, 6871
AA Renkum.
Info: www.mariavanrenkum.nl of
0317-312331 of sms via 06-19344199

Parochieblad ontvangen
Ons nieuwe fullcolour parochieblad
van eind september is er voor u: in
kerk, kapel en supermarkt enz. bij u in
het dorp. Wilt u het parochieblad ontvangen bij u in de brievenbus en/of
digitaal en hebt u dit nog niet doorgegeven, dan kunt u dit graag doorgeven:
Schoolstraat 21, 6579 AN Kekerdom of
m.g.b.oosterwijk@gmail.com
Geef voor klokken en uurwerk kerk
Millingen
en kies een orgelpijp linksvoor in de
kerk (Mariakapel) zolang de voorraad
strekt. U kunt uw gift/bijdrage overmaken op banknummer: NL36RABO
0134 4023 16 t.n.v. parochiebestuur
onder vermelding van KLOKKEN. Wij
danken hartelijk voor uw bijdrage.
H. Missen en Misintenties
Woensdag 6 oktober 09.00 uur H. Mis
Beek kl. Bartholomeus: Jona.4,1-11,
ps.86,3-6.9-10, Lc.11,1-4.
Woensdag 6 oktober 19.00 uur rozenkransgebed Mariakapel Leuth
Donderdag 7 oktober 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
18.00 uur. Mal.3,13-20a, ps.1,1-4.6,
Lc.11,5-13.
Vrijdag 8 oktober 09.00 uur H. Mis
Millingen; Joël.1,13-15; 2,1-2, Ps. 9,23.6.16, Lc.11,15-26.
Zaterdag 9 oktober 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed Joël.4,12-21, ps.97,1-2.5-6.11-12,
Lc.11,27-28.
Zaterdag 9 oktober 19.00 uur H. Mis
Ooij (Mannenkoor Beek) – 28e zondag
door het jaar: Wijsh.7,7-11, ps.90,1217, Hebr.4,12-13, Mc.10,17-30 of 1727.
Wilma Donderwinkel – ten Haaff,
Henk en Mieke Verriet – van Megen,
Hennie en Dory Muis – Arnts, Maarten
Oteman 10 jaar herdenking, Piet en Ida
van Thiel – Hoenselaar, Hetty Huisman
– van Thiel
Zondag 10 oktober 10.30 uur H. Mis
Millingen (orgel met voor- en samenzang) (zie boven)
Henk Janssen, Fred van Eck.
Dinsdag 12 oktober 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Rom.1,16-25,
ps.19,2-5, Lc.11,37-41.
Woensdag 13 oktober 09.00 uur H. Mis
Beek kl. Bartholomeus: Rom.2,1-11,
ps.62,2-3.6-7.9, Lc.11,42-46.
Woensdag 13 oktober 19.00 uur rozenkransgebed Mariakapel Leuth
Donderdag 14 oktober 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur. Rom.3,21-29, ps.130,1-6,
Lc.11,47-54.
Vrijdag 15 oktober 09.00 uur H. Mis
Millingen: Rom.4,1-8, ps.32,1-2.5.11,
Lc.12,1-7.
Zaterdag 16 oktober 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Rom.4,13.16-18, ps.105,6-9.4243, Lc.12,8-12.
Zaterdag 16 oktober 17.00 uur H. Mis
Beek (cantores Gregoriaans) - 29e zondag door het jaar: Jes.53,10-11,
ps.33,4-5.18-20.22,
Hebr.4,14-16,
Mc.10,53-45 of 42-45.
Frans en Tilly Kester – Arts, Bert en
Thea van der Heide.
Zaterdag 16 oktober 19.00 uur H. Mis
Ooij (zie boven)
Wilma Donderwinkel – ten Haaff, Jan
Schel, Hennie en Dory Muis – Arnts,
Annie Reijnen-Lange.
Zondag 17 oktober 10.30 uur H. Mis
Millingen (dameskoor) (zie boven)
Dinsdag 19 oktober 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Rom.5,12-15b.1721, ps.40,7-10.17, Lc.12,35-38.
Gedoopt: Millingen: Lotte Janssen op
26 september
Overleden: Millingen: Mevr.Carrie
Diever-Jonkers. 76 jaar. Tijdens de
Uitvaart-dienst op maandag 4 oktober
hebben wij afscheid van haar genomen.
Moge zij rusten in vrede.
Jaargetijdeviering vrijdag 22 oktober
Op vrijdag 22 oktober a.s. wordt om
19.00 uur in de H. Hubertuskerk te Ooij
een gezamenlijke Jaargetijdeviering
gehouden, waarin wij alle dierbaren uit
onze parochie, die langer dan een jaar
overleden zijn, zullen gedenken.
Tijdens deze viering worden teven de
herdenkingskruisjes overhandigd aan
diegenen die hiervoor een persoonlijke
uitnodiging hebben ontvangen.
Ook U, als mede-parochianen, bent
hierbij van harte welkom!
Met vriendelijke groeten,
Paul Spijkerman
Mientje Huisman

Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek
Vieringen:
Zondag 10 oktober, aanvang 10.00
uur
Voorganger is da. Berber Overdijk uit
Nijmegen
De diaconiecollecte is deze week
bestemd voor St. Kruispunt Nijmegen,
die veilige ontmoetingspunten creeert
en onderhoudt voor contacten met daken thuisloze mensen.
Digitaal doneren? NL 08 INGB
0000961922
tnv Diaconie Prot.
Gemeente Groesbeek, Kruispunt
Zondag 17 oktober, aanvang 10.00
uur
Voorganger: da. Ella Kamper uit Driel
De diaconiecollecte is dan bestemd
voor INLIA: een netwerkorganisatie
van en voor geloofsgemeenschappen
die asielzoekers en vluchtelingen in
nood helpen.
Digitaal doneren? NL 08 INGB

Foto: Jannie Schaapman
0000961922
tnv Diaconie Prot.
Gemeente Groesbeek, INLIA
Na de dienst is er koffie- en theedrinken.
De vieringen zijn ook online mee te
vieren:
Ga naar de website www.pkn-groesbeek.nl en klik op "Diensten" en
daaronder "Deze maand". U ziet
daar de link.

Samen pelgrimswandelen in
Beek op 10 oktober
BEEK. Na goede eerdere ervaringen
nodigt de Protestantse Kerk in Beek
geïnteresseerden van harte uit om op
zondag 10 oktober om 13.30 uur te
komen wandelen in de mooie natuur
van Beek.
We starten bij het kleine Bartholomeuskerkje, Nieuwe Holleweg 2, 6573DX
Beek . Het thema van de wandeling
wordt “Oogsten”. Als we in het najaar
buiten wandelen is de natuur vol kleuren en vruchten. Dat mag ons inspireren om stil te staan bij wat we ontvangen, waar we voor werken, wat onze
eigen vruchten zijn en waar we dankbaar voor zijn. Onderweg zullen we een
paar keer even stilstaan om naar een
korte tekst over het thema te luisteren.
De wandeling zal ongeveer 2 uur duren
en je moet rekening houden met hier en
daar een klimmetje.
Iedereen, die houdt van wandelen met
een overdenking is van harte welkom.

Fijn als je via
jvanderzande8@upcmail.nl kunt laten
weten dat je komt.
PS In de brievenbus bij het
Bartholomeuskerkje zitten steeds een
aantal pelgrimsroutes, aan de hand
waarvan je zelf, op je eigen tijd een
overdenkingswandeling kunt maken
rond Beek. Er is het afgelopen jaar al
veelvuldig gebruik van gemaakt.

Welkom in museum
“De Kleine Heilige Geest”
GROESBEEK. Na geruime tijd is het
weer mogelijk het museum te bezoeken. Oktober is de Rozenkransmaand.
Deze maand wordt er extra aandacht
geschonken aan de rozenkrans en de
engelbewaarders. Daarnaast is het hele
museum te bezichtigen, waar boeken,

prenten en beelden tentoongesteld zijn.
Zondag 24 oktober van 11 - 17 uur, buiten deze dagen na telefonische afspraak
024-6636755
www.dekleineheiligegeest.nl
Van Ruysdaelweg 37 Groesbeek

Altstemmen gevraagd bij het
Sankt Cäcilienchor in Wyler
Het Sankt Cäcilienchor Wyler is volop
gestart met de repetities. Na de coronaperiode was het koor nog op volle
sterkte voor de sopranen, tenoren en
bassen. In totaal bestaat het koor
momenteel uit 48 leden. Bij de altstemmen zouden we nog enkele leden willen toevoegen in verband met de koorbalans. Leeftijd speelt bij ons koor
geen rol. Zelfs een prachtige stem is
niet per se noodzakelijk, als u maar op
toon zingt. De koorleden komen uit
Duitsland en Nederland: Wyler,
Kranenburg, Zyfflich etc. Groesbeek,
Erlecom, Ooij etc.
We zingen op woensdagavond van
20.00 uur tot 21.15 uur in het Pfarrheim
van Wyler, dat is het gebouw links
naast de kerken. Hoewel we een kerkkoor zijn, zingen we zo’n 10x per jaar
in de kerk. Vaak worden we als grensoverschrijdend koor ook uitgenodigd
bij grote manifestaties in Duitsland of
Nederland.
Voelt u zich aangesproken, bel rustig met Theo
Giesbers, telefoon: 0243971010 of e-mail: wilmagiesbers@hotmail.nl.
Het koor is op een voorzichtige manier gestart
met de voorbereiding
van de adventsconcerten
in december. Het koor
zal dan worden begeleid
door een professioneel
symfonieorkest en de
concerten vinden plaats

in Groesbeek in de Cosmas en
Damianuskerk (11 dec. om 16.00 uur)
en in Wyler in de Sankt Johannes
Baptistkerk (18 dec. om 15.00 uur).
De liederen voor die concerten variëren
van “Transeamus usque Bethlehem”
van Josef Gruber tot “Tollite hostias”
van Camille Saint-Saëns en van
“Wachet auf ruft uns die Stimme”van
Bach tot “O Santissima” van Marco
Frisina. Maar ook liederen van Joseph
M. Martin, zoals “Christmastime” en
“He raise me up”. En natuurlijk ontbreken de klassieke Duitse kerstliederen
ook niet, zoals o.a. “Stille Nacht, heilige Nacht” en “O, Tannenbaum”. U
krijgt alle muziek aangereikt middels
partituren en cd’s.
Alle koorleden zijn trouwens tweemaal
gevaccineerd en we zingen op gepaste
afstand. De contributie bedraagt slechts
40 euro voor een héél jaar. Kortom: van
harte welkom alten komende woensdag.

N AT U U R

Paddenstoelen (onder)zoeken!
Het is weer herfst, dus de paddenstoelen laten zich weer volop zien. Wil jij er
alles over te weten komen en ben je tussen de 8 en 12 jaar oud? Kom dan
woensdagmiddag 13 oktober naar de
Hortus! Daar komen de Scharrelkids
weer bij elkaar. Deze ontdekkingstocht
wordt georganiseerd door IVN Rijk
van Nijmegen en De Bastei.
Sommige namen van paddenstoelen
zijn duidelijk als je de paddenstoel ziet,
zoals aardappelbovist, vuurzwammetje, biefstukzwam en porseleinzwam.
Naast de bekende rood met witte stippen zijn ze er in vrijwel alle kleuren
van de regenboog en in allerlei soorten
en maten. Je kunt het zo gek niet verzinnen!
Maar wat doen die paddenstoelen in het
bos behalve mooi te wezen? De gidsen
van IVN Rijk van Nijmegen kunnen je
er van alles over vertellen. Trek stevige
schoenen of laarzen aan, ga mee op
stap en beleef een leuke middag.
We starten in de Theetuin van de
Hortus Nijmegen aan de d’Almarasweg
22d in Nijmegen. We beginnen om

Foto: Peter van de Ven
14.30 uur en om 16.30 uur kun je daar
weer opgehaald worden.
Deelname kost maar € 3,00. Vrienden
van de Bastei en IVN Rijk van
Nijmegen betalen 1,50. Dus twijfel niet
en meld je aan: ga naar debastei.nl/ontdekkingstocht of bel 024-3297070.
Volg De Bastei op www.debastei.nl of
via Facebook of Instagram.

Excursies op 7 en 9 oktober over
plan voor herinrichting Ooijse Graaf
Op donderdag 7 oktober en zaterdag 9
oktober organiseren ARK Natuurontwikkeling en gebiedsontwikkelaar K3
een aantal excursies door de Ooijse
Graaf. ARK en K3 hebben de wens om
het gebied te herinrichten om verdroging van het gebied tegen te gaan en de
Ooijse Graaf ook beter beleefbaar te
maken. Graag gaan ARK en K3 hierover in een vroeg stadium met omwonenden en andere geïnteresseerden in
gesprek.
Versterking van de Ooijse Graaf
De Ooijse Graaf is een gebied dat
steeds droger wordt. Daarvan hebben
planten en dieren steeds meer last. De
wens van ARK en K3 is om een groot
oppervlak aan moerasnatuur te ontwikkelen, meer water vast te houden en de
Ooijse Graaf bovendien beter beleefbaar te maken door het realiseren van
wandelroutes. Het uiteindelijke doel is
om een gebied te realiseren waarin
natuur, wandelen, klimaatadaptatie en
landbouw hand in hand gaan. De tijdelijke winning van zand is de drager van
deze ontwikkeling van de Ooijse Graaf.
In gesprek
Tijdens excursies op donderdag 7 en
zaterdag 9 oktober laten ARK en K3 u

zien welke kansen er voor het gebied
liggen, presenteren ze hun idee en
halen ze uw ideeën en vragen op.
Er worden drie excursies georganiseerd:
Donderdag 7 oktober 13.00 – 15.00 uur
Donderdag 7 oktober 16.00 – 18.00 uur
Zaterdag 9 oktober 10.00 – 12.00 uur
De excursies starten en eindigen op
boerderij Eindschenhof aan de
Erlecomseweg 80 in Erlecom.
Aanmelding
Om de excursies zo goed mogelijk voor
te kunnen bereiden, wordt gewerkt met
aanmelding. Geïnteresseerden kunnen
zich voor een excursie aanmelden door
z.s.m. een e-mail te sturen naar Yvonne
Kieft van K3 via y.kieft@k3.nl en daarbij de datum te vermelden waarop u
aan de excursie wilt deelnemen.
Contact
Mocht u op voorhand vragen hebben,
dan kunt u contact opnemen met Anke
Dielissen van Stichting Ark via
anke.dielissen@ark.eu of 06 20449781
of met Koen Akkerman van K3 via
k.akkerman@k3.nl of 024 348 88 00.

Opening bloementuin Ubbergen
Een aantal maanden geleden zijn Emy
Fernhout (design achtergrond), Jorke
van Eerten (communicatie) en Walter
van Groningen (Warmonderhof) een
biologische bloementuin gestart aan de
Kasteelselaan 2a in Ubbergen.
Belangrijk vinden zij bij te dragen aan
een schoon milieu voor mens, aarde en
dier, denk aan ook de
bijen-vlakbij is een imker
en er zijn veel bijen en
vlinders in de tuin.
Een goed begin is
gemaakt maar het is nog
kleinschalig, Toch willen
zij een kleine opening
geven zo op het eind van
het seizoen. Ter kennismaking met de directe
omgeving, alsmede geinteresseerden.
Ook als inluiden van een
crowdfundingsactie om

minimaal 14 000 op te halen voor uitbreiding m.n ook planten, ecocertificering, materiaal en opslag, aanvullende
arbeidskracht.
Biij goed weer is dat zondag 10 oktober
anders de week daarop op 17 oktober.
Van 14.30 tot 17.00 uur.

Wandelgroep
'En Route'
Weekend-wandelgroep 'En Route'
bestaat sinds 2018 en telt ruim 40
leden, mannen en vrouwen, leeftijd 4079 jaar. We lopen tussen 7,5-10 en tussen 11-15 km, met en zonder moeilijkheidsgraad (klimmen). We wandelen in
het Rijk van Nijmegen, het Reichswald,
De Betuwe en Noord-Brabant. Honden
zijn welkom bij de wandelingen. We
starten om 13 uur, vanaf half februari
tot half september om 11 uur. Ieder
weekend!
Neem eens een kijkje op de blog:
wandelenenroute.blogspot.com.
Contact: enroute.annette@gmail.com /
06-12072789. Je bent van harte welkom!

KNNV-excursie
Struinen door het
Filosofendal
Dinsdag 12 okt van 10.00-14.00 uur
een Natuurwandeling Filosofendal.
Vertrek: Pannenkoekenhuis “De
Heksendans”, Oude Kleefse baan 425,
Berg en Dal, tegenover Amusementspark Tivoli. Iedereen is welkom.
Boterhammentrommel mee. Excursieleider Jan Nillesen, 0485-574780.
Het Filosofendal is een droogdal uit de
laatste ijstijd. Een beekje verleent extra
charme aan het dal. Het dal bestaat
voor een groot deel uit opgaand bos
met hiertussen kleine agrarische enclaves. Van oudsher was het gebied versnipperd en was de agrarische activiteit
groter dan heden ten dage.
Er zijn grote verschillen in hoogte en
haar aan gerelateerde droog-nat gradiënten. De bodem van de stuwwal
bestaat vooral uit grofzandige gestuwde preglaciale zanden, ten dele afgedekt met dekzand of lössleem.
Het reliëf is zeer uitgesproken, met een
fraaie steilrand langs het Rijndal en
smalle, ravijnachtige zijdalen. Dit alles
resulteert in grote verschillen in voedselrijkdom en waterhuishouding binnen
korte afstand. Hoger op de berg liggen
bronnen en aan de voet een kwelzone
met broekbos.

Column
Diepgang
Merel van Vroomhoven schrijft over
haar overstap van topvrouw financiën
naar zij-instromer op de Pabo. Ze
heeft al 45 columns hierover geschreven. Best leuk. Stof genoeg heeft ze.
Ze klaagt over van alles. ‘Je moet ze
wegwijsmaken in de geschiedenis van
Willem van Oranje, Anne Frank en
Spinoza’, zegt de topvrouw. En dan
heeft ze het niet eens over de
‘Ongeslachtelijke voortplanting van
een plant’. Euh ? De ongeslachtelijke
voortplanting van een plant ? Nooit
van gehoord. Ik denk dat ik vroeger
op school slecht opgelet heb. Wat haar
eigenlijk het meeste dwarszit is het
gebrek aan diepgang waarmee ze zich
kan ontwikkelen. Maar,het draait toch
om de kinderen ? Ik snap dat ze moeite heeft met switchen van het complexe denken van volwassenen, naar
het meer basale gebeuren van de kids.
Maar moeten kinderen op de basisschool de filosofie van Spinoza kunnen beheersen ? Van A tot Z ?
Onderwijzen is als een goed gesprek.
Je brengt van alles ter sprake, zonder
al te diep op dingen in te gaan. Heeft
Oscar Wilde gezegd. Ik heb zelf ook
een spreuk bedacht. Onderwijzen is
zorgen dat je je leerlingen voorblijft...
Phil Poffé, Groesbeek.

Woningen in Ooij “vleermuisonvriendelijk” gemaakt
Bij diverse woningen in Ooij hangen speciale vleermuiskasten voor de vleermuizen. Maar de vleermuizen zoeken zelf
ook andere plekken. Zo ook in de Prins Mauritsstraat en de
Koningin Wilhelminastraat. De daken van deze woning worden binnenkort vernieuwd en geïsoleerd reden voor de
woningbouwvereniging om iets aan de vleermuizen te doen,
die zich onder de pannen genesteld hebben.
Er is eerst een uitgebreid ecologisch onderzoek gedaan en op
dinsdag kwamen werknemers van de Variabele om de kopgevels van de woningen vleermuizenonvriendelijk te maken.
Ze werden afgedicht en zodanig ingericht dat als er eventueel nog vleermuizen zouden zitten, ze er wel uit konden via
een plastic kapje, maar er niet meer in konden komen. Ook
werd speciaal rekening gehouden met zwaluwnesten. Daar
werd niets afgedicht. Waarschijnlijk in het najaar gaat men
de daken van de betreffende woningen vervangen.

De kopgevels worden behandeld om vleermuizen tegen te
gaan
Foto: Henk Baron
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Het rietmoeras weer vol rietvogels
Het rietmoeras in de Ooijse
Graaf (gelegen tegen de
Kapitteldijk bij Leuth), heeft
zijn rijkdom aan rietvogels
verloren. In het verleden is het
rietmoeras opgesplitst in kleinere delen door de aanleg van
dammetjes voor de kleiwinning.
Rietvogels zoals roerdomp,
grote karekiet en woudaapje
hebben echter een groot, aaneengesloten rietmoeras nodig. Ook
de populieren die later op de dammetjes geplant zijn voor de houtopbrengst,
vormen een blokkade voor rietvogels.
De kleiwinning en de houtoogst zijn
gestopt. Dus hoog tijd dat het rietmoeras weer open en aaneengesloten wordt
zodat de rietvogels terug kunnen keren.
ARK Natuurontwikkeling is sinds
begin 2019 eigenaar van het rietmoeras
in het oostelijk deel van de Ooijse
Graaf in de Erlecomse Polder. Samen
met partners werkt ARK aan het herstel
van dit rietmoeras.
Herstel van rietmoeras
In het natuurgebied tegen de
Kapitteldijk aan is in de vorige eeuw
klei gewonnen. Centraal in het gebied
zijn toen kleidammetjes aangelegd
waarop de klei werd afgevoerd richting
de steenfabriek. Toen de kleiwinning
was gestopt zijn op deze dammetjes
populieren geplant voor de houtoogst.
Ook de houtoogst stopte en de dammetjes en populieren bleven achter. Als het
oude aaneengesloten moeraslandschap
wordt hersteld zullen rietvogels zoals
de zwarte stern en de roerdomp, daarvan profiteren. Daarom worden de
dammetjes en de meeste populieren
verwijderd. Een aantal populieren laten
we staan omdat ze belangrijk zijn voor
de vleermuizen.
Ook zullen op enkele plekken de dikke
plakken met verdroogde plantenresten

Roerdomp

Foto: Jankees Schwiebbe

worden verwijderd (plaggen), zodat het
water weer vrijelijk kan stromen en
nieuw riet kan groeien. Dat biedt ook
zeldzame rietvogels als het porseleinhoen en het woudaapje de kans om
terug te keren. Daarnaast verwachten
we dat meer amfibieën, bevers en otters
de Ooijse Graaf als leefgebied zullen
kiezen. Waar mogelijk en passend planten we elders nieuwe bomen.
De stam van een van de populieren aan
de rand gaat bewerkt worden tot een
beeld van een roerdomp, als symbool
voor het herstel van het rietmoeras.
Deze zal zichtbaar zijn vanaf het
fiets/wandelpad langs de Kapitteldijk.
Europese topnatuur in de Ooijpolder
Het rietmoeras van de Ooijse Graaf is
een Natura 2000 gebied. Dat wil zeggen dat deze natuur tot op Europees
niveau van belang wordt gevonden. De
provincie Gelderland heeft dan ook aan
ARK een subsidie ter beschikking
gesteld om de natuurkwaliteit te verbeteren. De door ARK voorgestelde herstelmaatregelen zijn goedgekeurd door
de provincie voor wat betreft de populieren en door de gemeente voor wat
betreft het afgraven van de dammetjes
en het plaggen.
Planning
De werkzaamheden zullen vanaf half
oktober in fasen worden uitgevoerd.

Brandweer Ubbergen rukt uit
voor gevallen takken
Zondagmiddag werd de vrijwillige
brandweer van Ubbergen gealarmeerd
voor stormschade aan De Ravenberg te
Beek. Ter plaatse bleek dat er een grote
tak uit een kastanjeboom was afgebroken en bij haar val een tweede grote tak
had meegenomen. Een tuinmuur van
een daar tegenover gelegen woning was
zwaar beschadigd en de rijbaan was
door de boom geblokkeerd.
De calamiteitendienst van de gemeente

Berg en Dal werd opgeroepen om de de
rest van de boom te inspecteren. Enkele
dagen daarvoor moest de brandweer
ook al uitrukken voor een boom aan de
van Randwijckweg. Dat gebeurde ’s
nachts om half vier. Die klus was toen
sneller geklaard omdat het een kleine
boom was.
Overigens is de brandweer Ubbergen
nog steeds op zoek naar nieuwe manschappen voor hun korps.

Foto: Henk Baron

Week van het Landschap:
zoveel te doen bij GLK
Elk jaar, en altijd tijdens de herfstvakantie, viert Nederland de Week
van het Landschap. Een evenement
waarbij onze variëteit aan mooie
landschappen in het zonnetje wordt
gezet en waarin er van alles in de
buitenlucht te doen is.
Meer dan 100 prachtige natuurgebieden, kastelen en landgoederen zijn aan
de zorg van Geldersch Landschap &
Kasteelen (GLK) toevertrouwd. Dit
erfgoed is in pico bello conditie. En
zoiets moois mag je natuurlijk niet voor
jezelf houden, daar mogen zoveel
mogelijk mensen van meegenieten.

Tijdens de Week van het Landschap
van 16 tot en met 31 oktober is er daarom nóg meer te beleven dan anders en
zetten we de poorten naar de omgeving
extra open.
Er is een uitgebreid programma van
excursies, activiteiten en rondleidingen. Jong en oud, voor iedereen is er
wel wat leuks te doen.
Wil je meer informatie over excursies
met de boswachter, middeleeuwse ontmoetingen, prinsessenrondleidingen,
fietsroutes of familievoorstellingen?
Kijk dan voor het hele programma op
www.glk.nl/weekvanhetlandschap.
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Nieuws uit Nijmegen
Repareer Café
Hengstdal
Op zaterdag 9 oktober a.s. opent het
Repareercafé Hengstdal opnieuw haar
deuren binnen het gebouwtje De
Kentering, te vinden op het
Limosterrein nr. 10. Het café is geopend van 13.00 tot 15.30 uur. U kunt
daar terecht voor het laten repareren
van kapotte spullen door één van de
reparateurs. Hierop volgend is het café
iedere 2de zaterdag van de maand (zelfde openingstijden) geopend.

Cantus
Obliquus zoekt
nieuwe dirigent
Cantus Obliquus is een gemengd ‘roze’
koor uit Nijmegen met een breed repertoire van klassiek tot pop en jazz. Het
koor bestaat uit 40 leden en de verhouding mannen/vrouwen is ongeveer
gelijk.
Zangplezier staat voorop, maar muzikale kwaliteit is net zo belangrijk. Het
niveau is de laatste tien jaar behoorlijk
gestegen. Zo is de opera ‘Dido en
Aeneas’ ten gehore gebracht, samen
met professionele solisten.
We repeteren op donderdagavond in
Babylon, op de grens van Nijmegen en
Berg en Dal. De dirigent hoeft zelf niet
homoseksueel te zijn, maar moet wel
affiniteit hebben met de LGBTQ+gemeenschap
Informatie telefonisch: 0612361851
(Ineke van Laanen), of via de mail cantusobliquus@hotmail.com

Oktober
vol poëzieactiviteiten
Poëziecentrum Nederland: het zaterdagen-programma van oktober
We gaan weer helemaal los met elke
week poëzie. Voor alle activiteiten
geldt aanmelden via poeziecentrumnederland@gmail.com. De toegangsprijs
varieert van 5 tot 10 euro. Het
Poëziecentrum is gevestigd achter in de
bibliotheek Mariënburg.
2 oktober. lunchpauzepoëzie, 12.00 u.
Wim van Til bespreekt de nieuwe bundels.
9 oktober, 14.00 u. In de Ontmoet De
Dichter reeks is te gast: Hanneke van
Eijken.
16 oktober 11.00 u. Oud-stadsdichter
Marijke Hanegraaf wandelt met u langs
poëzie in de Nijmeegse Binnenstad.
23 oktober om 11.00 tot 13.00 uur
Open Gedichtenpodium.
23 oktober, om 14. 00 u. Het vertaalproject rond de Italiaanse Giorgio
Baffo.
30 oktober, 14.00 u. Tegen het vergeten: Bert Schierbeek.
Behalve de activiteiten lopen er in
oktober de volgende cursussen:
-Acht lessen poëzie lezen en schrijven
met Marijke Foncke.
-Drie lessen voordragen van poëzie.
Meer informatie over deze activiteiten
op www.poeziecentrumnederland.nl
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Uitnodiging bijeenkomst
Parkinson Café Nijmegen
Graag nodigen wij u uit voor ons
Parkinson Café op vrijdag 15 oktober 2021 van 14.00–16.00 uur in De
Ark van Oost, Cipresstraat 154, 6523
HR te Nijmegen.
De zaal is open vanaf 13.30 uur.
Het onderwerp van deze bijeenkomst
is Zorg voor Parkinson.
Sprekers tijdens deze bijeenkomst zijn
Maike van Kempen, Coördinator
Zorgverbetering bij Expertisecentrum
voor Parkinson & Bewegingsstoornissen en Alex Hoogveldt.
Er zijn geen beperkende coronamaatregelen meer van toepassing voor de zaal
in De Ark van Oost!

(bij mogelijke coronaverschijnselen
graag niet naar de bijeenkomst komen
of voor de zekerheid een zelftest of
GGD-test doen).
U bent van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen. Wel vragen wij u
om zich vooraf aan te melden via
info@parkinsoncafenijmegen.nl
We hebben plaats voor max 70 personen. Bij overschrijding van dit aantal
moeten wij u op een wachtlijst plaatsen. Maar zonder tegenbericht bent u
van harte welkom.
Meer info:
www.parkinsoncafenijmegen.nl

Avond met Qader Shafiq:
Nijmegen als shelter city
Op Heumensoord is opnieuw een tentenkamp ingericht om vluchtelingen op
te vangen die afkomstig zijn uit
Afghanistan, dat nu weer onder de
knoet van de Taliban is gekomen.
Nijmegen wil graag een gastvrije en
veilige stad zijn, een ‘shelter city’.
Daarvoor zet Qader Shafiq zich al jaren
in. Hij is zelf afkomstig uit Afghanistan
en vluchtte in 1992 naar Nederland. Hij
zet zich in Nijmegen in voor verdraagzaamheid en rechtvaardigheid, onder
meer met zijn bureau Wijland. In 2019
werd hij uitgeroepen tot Nijmegenaar

van het jaar.
Op donderdag 7 oktober 2021 is hij te
gast bij de het project ZielZin in de
DoRe-kerk, Professor Regoutstraat 23
in Nijmegen. U kunt dan met hem in
gesprek gaan over wat hem beweegt.
De avond begint om 19.30 uur en wordt
rond 21.30 uur afgesloten. Voor deelname wordt een bijdrage van € 5,00
gevraagd.
Graag van tevoren aan te melden met
een mail aan aanmelding@dorenijmegen.nl (met vermelding ‘avond Qader
Shafiq’).

Nieuwe subsidie voor sloop en
vervanging brom- en snorfietsen
van voor 2011
Per 1 oktober 2021 is het weer mogelijk subsidie aan te vragen om een
oude brom- of snorfiets van voor
2011 te slopen. Deze subsidie was al
eerder in 2021 beschikbaar, maar
was door het grote aantal aanvragen
binnen 3 maanden op. De gemeente
Nijmegen stelt nu €200.000,- subsidie
beschikbaar voor 2021 en 2022. De
regeling loopt door tot en met december 2022 of totdat het geld uit de subsidie op is.
Sloop en vervangsubsidie
Nijmegenaren kunnen € 400,- subsidie
aanvragen om hun oude brom- of snorfiets van voor 2011 te slopen. Dit

bedrag wordt tot maximaal € 800,- aangevuld wanneer zij hun oude brommer
met benzinemotor vervangen voor een
(elektrische) fiets, of elektrische bromof snorfiets. De subsidie helpt inwoners
om de stap te zetten naar duurzamer
vervoer. Ook kunnen inwoners zich zo
voorbereiden op de milieuzones voor
brom- en snorfietsen in het centrum
van Nijmegen, Hof van Holland en
Heijendaal. Vanaf 2025 zijn brom- en
snorfietsen met een benzinemotor van
voor 2011 daar niet meer toegestaan.
De subsidie is vanaf 1 oktober 2021
aan te vragen via nijmegen.nl/subsidiebrommers.

Herdenking Waaloversteek
Maandagmiddag 20 september vond de
jaarlijkse herdenking van de oversteek
van de Waal, precies 77 jaar geleden,

Foto: Geert Timmer (Nieuws uit Nijmegen
en de bevrijding van Nijmegen tijdens
operatie Market Garden in september
1944 plaats. De herdenking werd
gehouden
bij
het
Waalcrossingmonument
aan
de
Oosterhoutsedijk.
De herdenkingsceremonie werd geopend door enkele kinderen van basisschool De Oversteek. Zij waren met
120 kinderen aanwezig.
Na de opening spraken burgemeester
Bruls, Kapitein Roël Boezen van de
Luchtmacht en drager van het vliegerkruis, Marja Verloop, vertegenwoordiger van de ambassade van de Verenigde
Staten en kolonel Phil Kiniery van de
Amerikaanse
82e
Luchtlandingsdivisie.
De toespraken werden afgewisseld
door zang en dans van de basisschoolkinderen. Tachtig militairen van de 82e
Luchtlandingsdivisie stonden bij het
monument opgesteld.

Bijzondere Sunset March
Het begon zeven jaar geleden, op 19
oktober. Een mars over de nieuwe brug
bij Nijmegen – als eerbetoon aan de
Amerikaanse militairen die op 20 september 1944 de Waal overstaken tijdens operatie Market Garden. Sinds die
eerste keer loopt elke dag bij zonsondergang een veteraan over De
Oversteek.
Op maandag 20 september was het een
bijzondere march. Er liepen deze keer
veel mensen mee, waaronder een
Duitse (Klaus Habersetzer) en een
Amerikaanse (James Smith) generaal
en militairen van de 82nd Airborne
Divisie en uit Duitsland. Bij elke lichtmast stond een veteraan met bij hem
een Amerikaans militair.
Na de mars ging het hele gezelschap
naar het Waalcrossing-monument voor
een slotritueel: een veteranengroet bij
het monument waar alle namen van de
geallieerden op staan die zijn omgekomen tijdens de Waalcrossing op 20 september 1944.
Foto: Onno Swart

Na de Sunset March bij het
Waalcrossing-monument

Kom aan boord
Hartje stad Nijmegen,
tussen de Waal, het historische centrum en de
‘nieuwe stad’, ligt in de
Waalhaven
het
Binnenvaartmuseum
Nijmegen.
In het vooronder van de
oude Jos Vranken komt
de boeiende geschiedenis van de binnenvaart
tot leven.
Wat gebeurt er aan
boord van die vele duizenden schepen die dag
en nacht aan Nijmegen voorbij varen?
Hoe ziet het leven aan boord eruit, wat
zijn dat voor schepen, wat vervoeren ze
in de buik van het schip of in de containers aan dek, waar vaart deze fascinerende bedrijfstak naar toe?
Loop over de loopplank en geniet van
modellen van oude en de uiterst moderne schepen, foto’s, scheepsvoorwerpen,
verhalen en maak kennis met het sociale leven van de schippers en hun familie.
De Jos Vranken is de thuishaven van
het KSCC, het Katholiek Sociaal
Cultureel Centrum, waar schippers hun
lief en leed delen en ook de families
van de andere trekkende bevolking van
de kermis en het circus hun ‘thuis’ hebben.
De Jos Vranken is tevens een schip met
een kerk waar kinderen gedoopt worden, hun Eerste Communie doen,
schippers naar de kerk gaan, stellen
trouwen en waar van de overledenen

Foto: Henk Baron
afscheid wordt genomen.
Het Binnenvaartmuseum Nijmegen is
de parel op de kroon van het KSCC, dat
volgend jaar het vijftig jarig bestaan
viert.
Vrijwilligers, veelal (oud-)schippers
staan klaar om de verhalen over hun
leven aan boord te vertellen.
Lang heeft Nijmegen met de rug naar
de Waal geleefd. Maar dat is veranderd
en de schippers nodigen u aan boord uit
om mee te varen in hun boeiende leven
op de rivier.
Het Binnenvaartmuseum Nijmegen in
de Waalhaven is 2 oktober met een
feestelijke open dag geopend. Na de
open dag is het museum voorlopig
alleen op afspraak toegankelijk.
• Waalhaven 1 k, Nijmegen (navigatie:
Havenweg)
• info@binnenvaartmuseumnijmegen.nl
• +31(0)24 - 377 75 75

Zilveren Waalbrugspeld voor Els
Stouthamer en Henk Lamers
De heer Henk Lamers
(76) en mevrouw Els
Stouthamer (64) hebben op woensdag 22
september
een
Z i l v e r e n
Waalbrugspeld gekregen voor hun werkzaamheden
als
bestuurslid
Actief
Comité Binnenstad
en Activiteiten-commissie Benedenstad
Nijmegen.
Henk en Els voor het Oude Weeshuis.
Burgemeester Bruls
Foto: Geert Timmer (Nieuws uit Nijmegen)
reikte de Zilveren
Waalbrugspelden uit tijdens een bijeen- (ouderen samen actief) in Het Oude
komst van Stichting Benedenstad Weeshuis.

50 jaar Botanische Tuin de Hortus
De Botanische Tuin Hortus, gelegen
aan de d’Almarasweg 22d in
Nijmegen, bestond onlangs 50 jaar en
dat werd gevierd. De gehele week vonden activiteiten plaats in de tuin en bijbehorend theehuis en café. Zondag 26
september vond de afsluiting plaats met
een open dag.
‘Een unieke plek waar we mogen volgen wat de natuur ons brengt, in alle
verscheidenheid die ze hier te bieden
heeft.’ Dat is wat Hortus betekent voor
manager Willemijn van Hulten. Het is
dezelfde boodschap die de Nederlandse
plantkundige Victor Westhoff meegaf
toen hij de tuin 50 jaar geleden oprichtte. ‘Met Hortus willen wij een plek bie-

den waar mensen kunnen genieten van
de natuur en kunnen zien wat het met
hen doet. Hier kan je genieten van wat
er te zien is en je laten inspireren, laat
het maar gebeuren en dan komt het wel
goed.’ Van Hulten vertelt met passie
over Hortus en de activiteiten voor de
viering van het 50-jarig bestaan van dit
prachtige stukje Nijmegen.
Op de Open Dag waren de vrijwilligers
aanwezig om vragen te beantwoorden
en konden de kinderen schminken met
Danielle en visjes vangen bij de waterbakken. Er waren optredens van
Piepschuim en Nimma in een notendop.
Hanna ”floor” vertelde in de
Botanische Tuin haar verhalen.

Optreden van Piepschuim in de Hortus terwijl daarachter de trein voorbij komt
Foto: Henk Baron
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Nieuws uit Nijmegen
60 grappige verhalen uit een leven
dat begon in Nijmegen-Oost
WIJCHEN. Zondag 17 oktober presenteert Lizette Hermens, bij velen
ook bekend als Lizette Heeren, haar
verhalenbundel Kniekousen. Lizette
wordt 60 jaar in oktober en vond het
tijd om haar wens in vervulling te
laten gaan: een boekje met 60 korte
verhalen over alledaagse dingen, die
een glimlach of een traan bij de lezer
laten verschijnen. “Als ik iets meemaak dan moet ik het opschrijven.
Ik popel om mijn belevenissen nu
gebundeld met de wereld te delen.”
Lizette schrijft haar hele leven al. Al
vroeg geïnspireerd door kinderboeken
in de bibliotheek op de hoek Broerdijk,
Berg en Dalseweg, schreef ze hele verhalen in haar dagboeken, die ze -terugkijkend met spijt- in een onbezonnen
bui heeft weggedaan. “Gelukkig zijn
niet alle echte jeugdherinneringen vergaan en is het schrijven gebleven,” vertelt Lizette vrolijk aan haar keukentafel, uitkijkend over haar groene en
bloemige tuin in Wijchen.
Lizette staat bekend als breedsprakig,
goedlachs en bourgondisch. “Ook heb
ik mijn hele leven al het etiketje ‘gezellig’. Ik ben er ooit zelfs door afgewezen
bij een sollicitatiegesprek; ik was te
gezellig!’, lacht Lizette. Haar verhalen
spelen zich af in haar jeugd in
Nijmegen-Oost – ‘toen een van de vervelendste dingen die me konden overkomen afzakkende kniekousen waren’
– en de latere avonturen beleeft ze wan-

neer ze met haar man en, inmiddels uitgevlogen, dochters in Wijchen woont.
“Ik schreef altijd al uitgebreide verhalen in fotoalbums en plakboeken en
mensen weten me ook altijd te vinden
voor het schrijven van liedjes voor
feesten en partijen of gedichten voor
Sinterklaas. Doordat ik dit ook deed
voor afscheid nemende of jubilerende
collega’s, ben ik gevraagd om voor het
toenmalige personeelsblad te schrijven
van de organisatie waar ik nu al 33 jaar
werk. Zo ontstond mijn pseudoniem
Lizziebizzie, de naam waaronder ik
columns schreef voor het blad.”
Het personeelsblad bestaat niet meer,
maar Lizette bleef wel columns schrijven, die ze deelde via Facebook en haar
website www.lizziebizzies.nl. “Mensen
reageerden zo enthousiast op mijn
schrijfsels. Collega’s kwamen vaak
naar me toe om te vertellen dat mijn
column het eerste of soms het enige
was dat ze lazen in het personeelsblad.
Jammer voor het blad, maar leuk voor
mij”, lacht Lizette.
De presentatie van haar verhalenbundel
betekent geen schrijfstop voor Lizette:
“Spelen met taal is mijn ding en ik wil
mijn humor toch graag delen met
wereld. Dus ik schrijf lustig door en
weet ook al hoe mijn volgende boek
waarschijnlijk
gaat
heten
…
Steunkousen, want tegen die tijd zal ik
die wel nodig hebben.”

Dansen
wijkcentrum
Ark van Oost
Zondag 10 oktober 2021 dansen
inwijkcentrum Ark van Oost,
Cypresstraat 154 Nijmegen, tussen
14:00 en 17:00 uur met "live-muziek".
Entree €3 Info:0610748973.

Lezing:
Adrenaline als maatschappelijk probleem
Op zaterdag 9 oktober houdt zenmeester Rients Ritskes een lezing over zijn
nieuwste inzichten omtrent adrenaline.
In het verleden heeft hij zich vooral
verdiept in de effecten van het gelukshormoon endorfine en schreef daarover
onder andere het boek ‘Zen en geluk’.
Steeds meer echter komt hij erachter
dat adrenaline voor veel mensen een
nog belangrijkere rol speelt in hun
leven. En daarmee heeft dit hormoon
een grote maatschappelijke impact.
In zijn lezing zal Rients ingaan op het
hoe en wat van adrenalineverslaving en
geeft hij enkele praktische handvatten
voor de dagelijkse praktijk.
De lezing vindt plaats in het
Buurtcentrum 't Oude Weeshuis,
Papengas 8 te Nijmegen.
Aanvang 15:00 uur. Aan deelname zijn
geen kosten verbonden. Wel graag aanmelden via https://www.zen.nl/nijmegen/activiteiten/lezing-adrenaline.

Nijmegen doet mee aan landelijke Nijmegen krijgt
kledingruilpunt
inleveractie steekwapens
De gemeente Nijmegen neemt in de wordt voor het wapenbezit. In totaal KrijgdeKleertjes
Week van de Veiligheid deel aan de hebben zich meer dan 200 gemeenten
landelijke inleveractie van steekwapens. Vooral jongeren en jongvolwassenen worden aangemoedigd hun
steekwapen in te leveren tijdens de
Week van de Veiligheid van 11 tot en
met 17 oktober. Op 30 september
start de gemeente de campagne
'#ShowSkillsNotKnives
You
Choose' om hen bewust te maken
van de risico’s van wapenbezit. Halt
geeft dit najaar lessen over wapens
en geweld op verschillende middelbare scholen in Nijmegen.
Tijdens de inleverweek kunnen steekwapens straffeloos ingeleverd worden
bij de politiebureaus aan de
Stieltjesstraat en Muntweg, bij het
Goffertstadion en in wijkcentrum De
Klif. Deze zijn als inleverpunt herkenbaar door de poster die voor het raam
hangt. Het inleveren van de wapens
gebeurt anoniem in een inleverton. Er
is dus geen risico dat iemand bestraft

aangemeld. De inleveractie wordt landelijk ondersteund door het ministerie
van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de politie en het Openbaar
Ministerie.
De inleverpunten in Nijmegen zijn:
Politiebureau Stieltjesstraat, maandag 11 oktober t/m vrijdag 15 oktober
09.00u t/m 17.00u.
Politiebureau Muntweg, maandag 11
oktober t/m vrijdag 15 oktober 09.00u
t/m 17.00u.
Goffertstadion N.E.C., dinsdagavond
12 oktober en donderdagavond 14
oktober 16.00u t/m 20.00u.
Wijkcentrum De Klif in Nijmegen
Noord, dinsdagavond 12 oktober en
donderdagavond 14 oktober 16.00u t/m
20.00u.

Nieuwe directeur van het Huis
van de Nijmeegse Geschiedenis
Als Huis van de Nijmeegse geschiedenis verwelkomen we per 1 september
onze nieuwe directeur: Jurjen
Weemstra (35). Hij is historicus en was
de afgelopen vijf jaar actief als adviseur op het gebied van visie- en strategieontwikkeling binnen de cultuur- en

erfgoedsector. Samen met de coördinator Huub Vilé en natuurlijk met al onze
vrijwilligers zal hij werk maken van de
doorontwikkeling van het Huis van de
Nijmeegse Geschiedenis in de
Mariënburgkapel in de Nijmeegse binnenstad.

Zondag 17 oktober 2021

Noviomagumtocht
Eindelijk
is
het
zover,
Wandelvereniging Magnus mag en kan
weer haar eigen wandelmars organiseren. In 2019 was de laatste editie van de
Noviomagumtocht en toen kwam corona. Tijdens de pandemie hebben we
niet stil gezeten en zijn er voor alle
afstanden 5, 10, 15, 20, 25, 30 en 40
kilometer, prachtige nieuwe routes
gemaakt, door de heuvelachtige
gemeente Berg en Dal en omgeving.
We starten vanaf een nieuwe startlocatie Gasterij ’t Groeske gelegen aan de
achterzijde van verzorgingshuis de
Kloostertuin. De routes gaan grotendeels door het bos en de polder, dus van
verkeer heeft u weinig last. De afstanden 30 en 40 kilometer zijn bedoeld
voor de wat meer ervaren wandelaar, de
heuvels zijn pittig. Alle afstanden,
komen langs het dierenweitje ’t

Venneke en kinderen kunnen klimmen
en klauteren in het Avonturenbos
bovenaan de Stekkenberg. De tocht is
ook geschikt voor nordic walkers.
Honden zijn, mits aangelijnd, op de
route toegestaan. Het startbureau is
geopend vanaf 07:30u, parkeren kan in
de parkeergarage aan de Spoorlaan en
op het marktplein. Het startbureau is
met het openbaar vervoer te bereiken
via: Breng lijn 5 Nijmegen Groesbeek,
halte
Centrum
Gemeentehuis. Je kunt op 2 manieren
inschrijven, digitaal vooraf (dit heeft
onze voorkeur) of op de dag zelf. Het
startbureau is in een gezellige horeca
gelegenheid waar het vooraf en na
afloop goed toeven is, maar ook hier
gelden de bekende corona regels.
Inlichtingen
over
de
Noviomagumtocht: www.wvmagnus.nl

Aan de Hatertseweg 400 opent
Werkplaats Inclusie Nijmegen
(WIN)
kledingruilpunt
KrijgdeKleertjes Nijmegen. Dat
gebeurt in samenwerking met
KrijgdeKleertjes en VSO Kristallis,
locatie Aventurijn. Op 5 oktober is de
feestelijke opening voor genodigden,
vanaf 6 oktober kunnen bezoekers er
terecht.
Het principe is eenvoudig. Bezoekers
kunnen kleding inleveren, die na controle wordt gewogen. Vervolgens
mogen de indieners voor hetzelfde
gewicht aan kleding weer uitzoeken en
meenemen. Zit er even niets van je
gading bij? Geen probleem. Je houdt
het tegoed vast dankzij een stempelkaart. Omdat het een ruilpunt is, is er
voortdurend nieuw aanbod. Bezoekers
kunnen bij het ruilpunt terecht voor
baby- en kinderkleding, dames- en
herenkleding en accessoires. Op de
website www.krijgdekleertjes.nl/ruilpunt/nijmegen staat precies beschreven
welke kleding er wel en niet wordt aangenomen.
Kledingruilpunt
KrijgdeKleertjes
Nijmegen is opgericht uit oogpunt van
duurzaamheid. Goede kleding die niet
meer gedragen wordt, krijgt op deze
manier een nieuwe bestemming.
Daarnaast is het kledingruilpunt een
perfecte plek voor leerlingen van VSO
Kristallis om werkervaring op te doen.
Zij helpen in de winkel en bij het
wegen en sorteren van kleding. Werken
bij het ruilpunt kan zo bijvoorbeeld een
opstapje zijn naar een stage in een kledingwinkel. Bij het kledingruilpunt
werken ook vrijwilligers en mensen uit
de wijk. Het ruilpunt fungeert zo tevens
als ontmoetingsplek voor de buurt.
KrijgdeKleertjes Nijmegen is gevestigd
op de Hatertseweg 400, direct naast
VSO Kristallis Aventurijn. Er zijn twee
ingangen: bij Shop@aventurijn (het
winkeltje van Kristallis) en bij
Werkplaats
Inclusie
Nijmegen.
Werkplaats Inclusie Nijmegen is een
initiatief van Pluryn. De openingstijden
zijn maandag, woensdag en vrijdag van
09.30 - 13.30 uur. Tijdens schoolvakanties is het ruilpunt gesloten.
Kijk voor actuele openingstijden en het
laatste nieuws op de Facebookpagina
van KrijgdeKleertjes Nijmegen.
KrijgdeKleertjes Nijmegen is mede
mogelijk gemaakt dankzij de Mr. F.
Couvee-stichting,
Stichting
Buitenkans, het Dr. C.J. Vaillantfonds
en het Oranjefonds.

Vliegtuigmuseum R’evolutie
permanent gesloten
Misschien heeft u de
berichtjes over het
Vliegtuigmuseum
R’evolutie al een tijdje
gemist. Dat kan kloppen.
Ons bereikte het vroevige nieuws dat de
eigenaar Ton Meijer
afgelopen 26 juli is
overleden. Hierdoor is
het helaas niet meer
mogelijk is om vliegtuigjes te spotten in
het vliegtuigmuseum
R’evolutie. Het museum is nu permanent
gesloten.

Vocal Group NootScenario
zoekt zangers (m/v)
Zingen met een beetje theater. Het
publiek meenemen in het nummer.
Regelmatig optreden en werken aan
een grote theatervoorstelling. Lol
maken met een kleine, enthousiaste
groep. Repeteren op dinsdagavond in
Nijmegen. Welkom bij NootScenario!
Kom je ons versterken? Wij zoeken
nieuwe leden voor al onze stemgroepen: sopraan, mezzo, hoge alt, lage alt,
tenor en bas. Onze muzieksmaak strekt

zich uit van Muse tot Boudewijn de
Groot en van Pink tot Justin
Timberlake.
Op 12 en 19 oktober houden wij een
open repetitieavond. Jij kunt kennismaken met ons en wij met jou! Je bent na
aanmelding via info@nootscenario.nl
van harte welkom om 20.00 in wijkcentrum Ark van Oost (Cipresstraat).
Meer informatie over ons vind je op
www.nootscenario.nl.

Klimaattentoonstelling in
Museum het Valkhof
NIJMEGEN. “Rettet
den Wald!” riep de
Duitse
kunstenaar
Joseph Beuys in 1971.
Met deze oproep trok
hij met vijftig studenten
ten strijde om een stokje te steken voor het
kappen van een deel
van het Düsseldorfse
Grafenberger-bos. Met
zijn boomridders veegde hij de paden schoon
en markeerde hij de
bedreigde
bomen.
Beuys was een van de Rettet den Wald! Save the forest! Red het bos! – tot 5
eerste eco-kunstenaars. december 2021 in Museum Het Valkhof, gastcurator
Nu de problemen echt Anne Berk. www.museumhetvalkhof.nl
urgent worden, volgen
velen in zijn voetspoor. Rettet den de natuur en proberen haar te helen,
Wald! Save the forest! Red het bos! laat anderen vereenzelvigen zich ermee,
zien hoe hedendaagse kunstenaars zich documenteren wat er nog van over is,
inzetten voor de bedreigde natuur. Met of ze herscheppen verloren gegane bosdeze tentoonstelling viert Museum Het sen digitaal en leggen daarmee de vinValkhof de 100ste geboortedag van ger op de zere plek: je krijgt er de
Joseph Beuys.
levende natuur niet mee terug. Veel
kunstenaars ontpoppen zich tot activist.
Elk jaar verdwijnt er een bosgebied zo Ze laten ons zien dat er gehandeld
groot als het Verenigd Koninkrijk. moet worden. Ze maken werk dat disSteeds meer kunstenaars pakken de cussie, emotie, of dadendrang opwekt.
voortrekkersrol op om het tij te keren. Dus laat je inspireren, kom in actie, doe
Sommigen rouwen om het verlies van iets; elke boom telt.

Gezelligheidskoor De Daalse Nootjes
Voor iedereen die plezier heeft in zingen. Iedereen is welkom. Geen repetities, de
accordeonist en aanwezigen bepalen het repertoire.Iedere tweede en vierde maandag van de maand tussen 19:30-21:30 in wijkcentrum "Daalsehof", NijmegenOost.Nu: 11 oktober 2021. Info: Marinus, tel: 0610748973.

Start avond/weekend leesclub
literatuur in Malden
Leest u met plezier mooie boeken en
wilt u uw leeservaringen delen met
anderen? Word dan lid van een Senia
leesgroep.
In Malden start binnenkort een leesclub
literatuur, speciaal voor belangstellenden die de boeken ’s avonds of in het
weekend met elkaar willen bespreken.
In de kantine van Manege VCM is
daarvoor op woensdagavond 27 oktober een informatiebijeenkomst.
De bijeenkomst is een initiatief van de
landelijke organisatie Senia.

Meer informatie over de werkwijze is
te vinden op www.senia.nl.
Praktische informatie
Belangstellenden zijn welkom op 27
oktober om 19:30 uur in de Kantine
van Manege VCM, Lierseweg 4 in
Malden.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk in
verband met het maximum aantal
beschikbare plaatsen. Dit kan via email herman.roovers@senia.nl.
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Kunstrijwielvereniging

,, Juliana ”
14

SCHUTTERSGENOOTSCHAP O.E.V.
Heerbaan 190

Millingen aan de Rijn

BINGO

BINGO

ZATERDAG
9 OKTOBER

Prijzengeld €1.125,=
Hoofdprijs
€ 250,=

vrijdag 15 oktober

aanvang 20.00 uur

HOOFDPRIJS € 250,00
totaal prijzenpakket oplopend tot
€ 1.555,- (zie omroep Berg en Dal)

St. Werkcomité
Fanfare
Ons Genoegen

Verenigingsgebouw, Heerbaan 93,
Millingen, aanvang 20.00 uur
Geldende covid-regels. QR-code en legitimatie meenemen

Bingo
ZONDAG

17 OKTOBER, 20.00 UUR

Verenigingsgebouw, Ons Genoegenpad 4

Rib of haas karbonade

500 gram

Sucadelapjes

500 gram

Arno's Haarmode

€ 7.45

Tel. 0481-433407

Kippedij filet

500 gram

Rauwe ham
ger/ongerookt

€ 4.95

Betrouwbaarheid, kwaliteit en service

€ 5.25

100 gram
€ 1.95

gram
Hausmacherleverworst 100€ 0.99
Heerbaan 132 Millingen a/d Rijn
Aktie geldig 7 - 16 oktober

Voor onderhoud van alle merken,
APK, reparatie, airco en schade

De Bouwkamp 2 - Ooij
tel. 024 - 6841748
info@autobedrijfwijlhuizen.nl

Wij doen alles voor uw auto

Berg en Dalseweg 432 in Nijmegen bij tankstation Tinq

024-3733795 www.autoservicekuijpers.nl

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

THE BIG
EVENT
DÉ INRUILSENSATIE VAN EUROPA!

c.v. installaties, zonne energie, warmte pompen,
sanitaire installaties, airco, water- en gasinstallaties,
dak- en zinkwerk
Botsestraat 14b, 6578 JB Leuth
 Tel. 024-3738441
website: w w w . w w i n s t a l l a t i e s . n l

Coronaproof aan huis bezorgd

Ambachtelijk vriesvers

4 MAALTIJDEN

5
,9ltijd
4maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

Keuze
uit ruim

100

GRATIS TANK- OF LAADPAS
T.W.V. € 500

GRATIS ACCESSOIRES
T.W.V. € 250

Van 4 tot en met 9 oktober bij Mulders.
Tijdens The Big Event van Opel stap je direct en zeer voordelig in een
nieuwe Opel. Want je krijgt voor alles wat rolt of rijdt tot € 2.000
extra inruilwaarde, een tank- of laadpas van € 500 én gratis accessoires
t.w.v. € 250. En kies je voor een Opel uit voorraad, dan kun je direct
instappen! Meer interesse in Private Lease? Dan profiteer je tijdens
The Big Event van éxtra scherpe Private Lease tarieven. Bekijk het volledige
aanbod op onze website en bereken alvast jouw Autotelex inruilwaarde.

Maximaal 1 proefpakket per adres

verschillende
Minimaal order bedrag normaal € 37,menu’s
Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

Tiel, Franklinstraat 2, (0344) 61 61 47
Nijmegen, Weurtseweg 301, (024) 350 3000
Culemborg, Rolweg 45, (0345) 47 09 60
mulders-opel.nl

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Kijk voor meer info en verkoopvoorwaarden op opel.nl.
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Skoda Enyaq iV
Skoda biedt met de Enyaq de eerste volledig elektrische auto op het speciaal
daarvoor ontwikkelde platform (MEB) van de Volkswagen Group. De Skoda
Enyaq deelt dit platform met de VW ID.4 en de Audi Q4 e-tron. De Skoda
Enyaq toont zich als een SUV, maar staat wel lager op de wielen. Onderin de
carrosserie zit het zware batterijpak, wat de stabiliteit verbetert en zodoende
blijft boven de wagenvloer een ruim interieur zonder dat de auto extreem
hoog hoeft te worden.

De Skoda Enyaq gedraagt zich als een goedmoedige kolos, die zich bij uitstek leent
voor het moeiteloos afleggen van zeer lange afstanden. Men moet er wel op letten
dat voor de reis van te voren de oplaadpunten zijn ingepland.
In tegenstelling tot de Volkswagen ID.4
heeft de Skoda een minder futuristisch
uiterlijk ziet er opmerkelijk gewoon uit
voor een volledig elektrische auto.
Premium klasse
Wij reden met het voorlopige topmodel, een First / Founders Edition Silver
met prijskaartje van € 57.390, die is
voorzien van een 204 pk en 310 Nm
sterke elektromotor. De aandrijving ligt
boven de achteras, waarmee de Skoda
Enyaq opnieuw de motor achterin heeft
als ten tijde toen de fabrikant nog geen
deel uitmaakte van de Volkswagen
Group met modellen zoals de 1000MB.

Vergeet de Skoda 1000MB, die tussen
1964 en 1969 werd geproduceerd,
onmiddellijk, want de kwaliteit staat in
geen verhouding. De Skoda Enyaq, die
wij reden, was van een premium klasse.
Zag er zo goed uit, dat in een duurbetaalde Q-Park parkeergarage het dievengilde een ruit insloeg om te kijken
wat er mogelijk in zou kunnen liggen.
Blijkbaar kan men alle deuren van de
afgesloten auto van binnenuit openen
na het inslaan van de zijruit en in afwezigheid van een sleutel, want de standaard paraplu in de deur (een van de
standaard slimme oplossingen van
Skoda) kon de dief pikken.

Skoda kiest bij de Enyaq niet voor een futuristisch uiterlijk of bijzondere bediening
en ook de rijeigenschappen zijn zo gewoon mogelijk gehouden. Het is wel een zeer
ruime auto.

Road Test
Skoda Enyaq iV 80 Founders
Edition
Koets: 4-deurs sedan
Prijs: € 57.390,- (80 kWh vanaf €
50.690,-)
Gewicht: 2075 kg
Elektrisch aangedreven op achterwielen
Vermogen: 204 pk
Top: 160 km/uur
Acc.0-100: 8,7 sec.
Gem. verbr.: 17.9 kWh/100 km
Lengte: 464,9 cm
Breedte: 187,9 cm
Kofferruimte: 585 liter
Aanhangergewicht: 1000 kg

Volkswagen techniek in stijlvol jasje
Onderhuids deelt de Skoda Enyaq haar
techniek met de Volkswagen ID.4. De
Enyaq is leverbaar met een 60 of 80
kWh sterke batterij, waarmee respectievelijk 400 of 520 km (WLTP) kan
worden afgelegd. Wij reden een uitvoering met de 80 kWh batterij.
De Skoda Enyaq is fors met haar massa
van 2075 kg. Het direct beschikbare
koppel van 310 Nm speelt een belangrijke rol in de voorstuwing en in slechts
8,7 sprint de grote Enyaq naar de 100
km/h. De topsnelheid ligt bij de 160
km/uur.
Bijzonder bij onze testauto dat hij als
elektrische auto een standaard trekhaak
heeft. De trekhaak zit keurig verscholen achter de bumper en valt met een
het ontgrendelknopje in positie. De
haak maakt deel uit van de First /
Founders Edition uitvoering. Dat verklaart waarom deze Enyaq ruim €
6.700 duurder is dan een standaard iV
80. Aan de trekhaak mag men een
geremde aanhanger trekken van 1.000
kilogram. Vaak mogen elektrische
auto’s helemaal niets trekken; dus dit is
bijzonder.
Rijeigenschappen
Met hendels achter het stuurwiel kan
men snel instellen hoe sterk de Enyaq
inhoudt (en dus energie terugwint) bij
het loslaten van het stroompedaal.
Normaal bepaalt een computerprogramma aan de hand van de situatie
hoe sterk kan worden geregenereerd,
maar met de hendels kan men bijsturen.
Vergelijkbaar dus met de flippers achter het stuur bij een automatische versnellingsbak. Als de computer, op
basis van het navigatiesysteem, ziet dat
er een bocht nadert, wordt zelfs sterker
ingehouden dan op een rechte weg.
Dat is een van die dingetjes waarmee
Skoda de Enyaq zuinig laat rijden om
zo min mogelijk te hoeven herladen. In
de sport-stand reageert de Enyaq uiteraard enthousiaster op het stroompedaal.
Bovendien wordt de besturing hiermee
zwaarder, hetgeen vooral prettig is op
de snelweg omdat de auto dan makkelijker rechtuit blijft rijden. Wanneer
juist wordt gekozen voor de eco-stand,
wordt het karakter meer terughoudend
en daalt het energieverbruik. De testrit

Kia heeft de nieuwe Sportage onthuld
Kia heeft haar Europese Sportage op
een nieuw platform gezet en is afgestemd op de wensen van Europeanen.
De nieuwe Sportage biedt aanzienlijk
meer hoofd-, been- en bagageruimte
ten opzichte van zijn voorganger. De
beenruimte op de tweede zitrij is de
grootste in het segment.
De hybride-aandrijflijnen zorgen voor
verlaging van de uitstoot en brandstofverbruik. De Sportage is nu voor het
eerst ook verkrijgbaar als Plug-in
Hybrid (PHEV) waarmee de meeste
dagelijkse ritten volledig elektrisch
kunnen worden gereden. Ook in het
terrein presteert de nieuwe Kia
Sportage met de vernieuwde Terrain
Mode DriveWise-assistentiesystemen.
Van voren is de nieuwe Sportage direct
te herkennen aan de zwarte grille die
zich uitstrekt over de gehele breedte.
Het is een moderne interpretatie van de

Tiger Nose grille, gecombineerd met
de futuristisch uitziende boomerangstyle dagrijverlichting, die fraai is geïntegreerd met de Matrix LED-koplampen.

De nieuwe Europese versie is 1.865
mm breed, 1.645 mm hoog, 4.515 mm
lang en heeft een wielbasis van 2.680
mm. De bagageruimte meet 587 liter
(VDA).

kostte 17.9 kWh per 100 km en dat is
vergelijkbaar met het stroomverbruik
van kleinere elektrische auto's. Dankzij
dit lage verbruik kon het door Skoda
beloofde bereik daadwerkelijk worden
gerealiseerd.
Interieur
Binnenin toont de Skoda Enyaq zich
als een heel gewone auto. Alhoewel
Skoda gebruik maakt van milieuvriendelijke materialen (o.a. vegan leder)
heeft de cabine geen futuristische
opzet, ongebruikelijke kleuren of baanbrekende ergonomie. Skoda wil elektrisch rijden zo gewoon mogelijk
maken en gebruikt daarom waar mogelijk dezelfde componenten als in de
andere modellen.
De bestuurder en bijrijder hebben veel
hoofd- en beenruimte. Dit gaat niet ten
koste van de bagageruimte, die 585
liter groot is en bij het omklappen van
de achterbank 1710 liter bagage kan
bergen.
Uitrusting
De Skoda Enyaq beschikt over een uitgebreid audio-, communicatie- en navigatiesysteem dat zeer veel kan instellen. Daarom moet men door vele
menu's bladeren om functies te vinden.
Om onnodig bladeren te voorkomen,
kan men veel gebruikte functies als
favorieten op het beeldscherm vastleggen. De meest nuttige informatie verschijnt op de voorruit via het extreem
grote "head-up display", waarop niet
alleen de snelheid, maar ook de pijlen
van het navigatiesysteem verschijnen.
Onze testauto is een introductiemodel
met veel extra’s, waar bij veel standaard is, wat normaal bijgekocht moet
worden, zoals een warmtepomp, metallic lak, alle assistentiesystemen, ledmatrixkoplampen, elektrische stoelverstelling met geheugenfunctie.

Prijzen
Zo kan de Enyaq iV standaard maar
snelladen aan 50 kW, wat sneller kan
zoals bij onze testauto, maar op de normale modellen bijgekocht moet worden
met de optie upgrade van de snellader
naar 100 kW op de “60” of 125 kW op
de “80”. Dat kost € 520 extra, maar we
vragen ons wel af waarom dit niet standaard is. De laadsnelheid wordt overigens uitgedrukt in kilometers per
minuut.
Een ander missend accessoire op gewone modellen is de warmtepomp, die bij
elektrische auto’s een erg interessante
optie (op de optielijst `a € 1.205,-) in de
winter of wanneer het erg warm is,
omdat dit het rijbereik groter maakt
door minder energie te vragen voor het
verwarmen of koelen van het interieur.
De standaarduitvoering van de Skoda
Enyaq iV 60 staat voor € 43.790 op de
prijslijst en de goedkoopste iV 80 heeft
een prijskaartje van 50.690.-.
Conclusie
In de Skoda Enyaq vindt men dezelfde
techniek als bij andere modellen van de
Volkswagen-groep. De Skoda Enyaq is
een stille, snelle, comfortabele personenauto, die milieuvriendelijker is en
zeker bij de hoge brandstofprijzen
voordeliger per kilometer is. Dankzij
de grote batterij en het relatief snelle
laden bij de testauto kan zorgeloos
worden gereisd, ook op de lange
afstand.
Elektrisch, dus men moet wel het opladen plannen. Verder zijn het uiterlijk,
de bediening en de rijeigenschappen
zijn allemaal zo gewoon mogelijk
gehouden en onderscheidt Skoda zich
van andere merken die kiezen voor een
futuristisch uiterlijk, extreme rijeigenschappen of vooruitstrevende ergonomie.

De batterijen zijn in de vloer van de carrosserie verwerkt en daardoor is dankzij
het slimme SUV achtige ontwerp van de Skoda Enyaq erg veel ruimte voor inzittenden en bagage.

Nieuwe generatie Honda HR-V
De volgende generatie van fr Honda
HR-V heeft vergeleken met zijn voorganger vele verbeteringen op het
gebied van ophanging, stuurinrichting
en remmen. Mede dankzij de stijvere
carrosserie kan de nieuwe SUV van
Honda nauwkeuriger reageren op
stuurreacties en levert een meer comfortabelere rijervaring.
De HR-V komt alleen als hybride naar
met de e:HEV-aandrijflijn (hybrid electric vehicle) opgebouwd met twee

motoren. Een concept dat ook aanwezig is in de onlangs gelanceerde Honda
Jazz. In de nieuwe HR-V zijn vermogen en koppel verhoogd tot respectievelijk 96 kW (131 pk) en 252 Nm, terwijl de overbrengingsverhouding van
de eCVT is verlaagd voor betere rijprestaties.
Het e:HEV-systeem in de HR-V heeft
een hogere energiedichtheid waardoor
het meer koppel kan genereren en daarvoor is het aantal cellen in de batterij is
met een kwart verhoogd.
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Zwischen Rhein & Maahs
Heimatpreis 2021 an die Initiative
„von Bürgern für Bürger“

V.l. Ausschussvorsitzender Christian Kersten, Bürgermeister Ferdi Böhmer,
Heinz Nielen, Jenny Ernst-Petit, Gisela Blome, Heinz Maahs
KRANENBURG. In seiner ersten
Sitzung, nach den Kommunalwahlen
im vergangenen Jahr, konnte der
Ausschuss für Kultur, Tourismus und
Wirtschaftsförderung am 16.09.2021
den Heimatpreis der Gemeinde
Kranenburg an die Initiative "von
Bürgern für Bürger" übergeben. Heinz
Nielen hat als Sprecher der Initiative
den Preis dankend entgegengenommen
und betont, dass das Preisgeld in Höhe

von 5.000,00 € auch wieder durch
Projekte der Initiative in der Gemeinde
Kranenburg und insbesondere der
"Großen Straße" zu Gute kommen
wird. Ausschussvorsitzender Christian
Kersten und Bürgermeister Ferdi
Böhner hoben die vielen Aktionen des
Initiativkreises der vergangenen Jahre
hervor und bedankten sich für die
geleistete Arbeit.

1100. Teilnehmerin
am DRK-HausNotruf
KREIS KLEVE. Mit dem HausNotrufdienst des Deutschen Roten Kreuzes
(DRK) sind Sie nie allein. Der Kreisverband Kleve-Geldern konnte nun
seine 1.100 Teilnehmerin begrüßen.
Johanna Loock (84) aus Bedburg-Hau
freut sich, dass der HausNotruf ihr
auch weiterhin die Unabhängigkeit in
ihrer eigenen Wohnung erhält, gleichzeitig aber auch sich und ihrer Familie
auch Sicherheit gibt. Mithilfe eines
kleinen wassergeschützten Funksenders in der Größe einer Armbanduhr
kann auf Knopfdruck eine direkte
Sprechverbindung zur DRK-HausNotrufzentrale hergestellt werden. Je nach
Hilfebedarf werden Angehörige, Nachbarn, der DRK-Bereitschaftsdienst, der
Hausarzt, Pflegedienst oder Rettungsdienst verständigt. DRK-Fachberater
Silas Schellhase bedankte sich für das
entgegengebrachte Vertrauen und überreichte
Johanna
Loock
einen
Blumenstrauß. Weitere Informationen
zum HausNotruf erhalten Sie bei

Das DRK-Foto zeigt die 1100.
Teilnehmerin Johanna Loock und
Fachberater Silas Schellhase.
Fachberater Silas Schellhase, Tel.
02821-50830 oder im Internet
www.drk-kleve.de

Gedenkveranstaltung
“Hass tötet, Liebe versöhnt“
KRANENBURG. Am 17. September
1944 wurden vor dem Rathaus der
Gemeinde Kranenburg zwei amerikanische Soldaten von einem SA-Offizier
ermordet. 77 Jahre später, am Sonntag,
dem 19. September fand an eben dieser
Stelle eine Gedenkveranstaltung statt.
Auf der Gedenktafel vor dem Rathaus
finden sich die Worte "Hass tötet, Liebe
versöhnt". Hierzu betonte Bürgermeister Ferdi Böhmer in seiner Ansprache:
"Liebe versöhnt, heißt es auf dem
Denkmal, das an einen Doppelmord
aus Hass erinnert. Aus den
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Gerichtsakten zur Gräueltat am
17.09.1944, wissen wir heute, dass
Sergant Georg T. Harrison und Corporal William H. Armstrong ihren Mörder
nicht kannten. Sie stellten auch keine
unmittelbare Gefahr dar. Sie waren
unbewaffnet und hatten die Arme hinter
dem Kopf verschränkt. Sie wurden von
Ihrem Mörder aus Hass getötet – einfach so. Hass - gegenüber dem Feind,
Hass gegenüber dem Nichtdeutschen,
Hass gegenüber dem „Anders Sein“."
Anschließend hielt Chief Scott
Morrison, Attaché der US Botschaft in
den Niederlanden für Verteidigungsfragen eine kurze Rede. Vor der
Kranzniederlegung sprach Major
Dominic Grotti, der Kaplan, der ebenfalls anwesenden 82. Luftlandedivision
der amerikanischen Streitkräfte, ein
Gebet.
Die Gedenkveranstaltung wurde durch
ein Gedicht von Liz Kraft, Großnichte
von Romeo Hamel, der als Fallschirmjäger der 82. Luftlandedivision
am 03.10.1944 in Erlecom gefallen war
sowie der deutschen und amerikanischen Nationalhymne abgerundet. Die
Veranstaltung wurde vom Musikverein
Zyfflich unter der Leitung von Andreas
Verhoeven musikalisch begleitet.
Höhepunkt war sicherlich die live
gesungene amerikanische Nationalhymne von Kerstin Jansen-Verhoeven,
begleitet von drei Musikern des
Vereins.
Auch legten die Stichting Reunie
Paratroopers aus Beek-Ubbergen, das
Freiheitsmuseum Groesbeek sowie der
Bürgermeister der Gemeinde Berg en
Dal (NL), Mark Slinkman, gemeinsam
mit der Stichting Groesbeek Airborne
Vrienden, Kränze nieder.

Steinzeichen und Lichtstein für Nütterden
NÜTTERDEN. Nütterden wird 721 nach Christi erstmals in
einer Schenkungsurkunde des Grafen Ebroin aus dem
Düffelgau an die Kirche von Rindern erwähnt. Im Jahr 2021
feiert Nütterden sein 1300-jähriges Jubiläum. Die Skulptur
STEINZEICHEN (Christoph Wilmsen-Wiegmann) nimmt
diese bedeutsamen Daten auf und transformiert sie in die
heutige Gegenwart und bezieht auch das Zukünftige mit ein.
Die 4,60 Meter hohe Granit Skulptur STEINZEICHEN, mit
14 vertieften, schalenartigen Gefäßen, erinnert an 13.
Jahrhunderte und verweist mit einer 14. Vertiefung schon auf
die kommenden 100 Jahre. Wie ein Perlenband reihen sich
14 Gefäße aneinander, die durch die größer werdenden
Volumina, eine Aufwärtsbewegung und Dynamik erzeugen,
die auf die prosperierende Entwicklung der Gemeinde
Nütterden verweisen.
Die Skulptur ist allseitig bearbeitet. Nicht nur die 14 Gefäße,
die je ein Jahrhundert in sich bergen und das Licht der Sonne
einfangen und wiederspiegeln, sondern auch die konvex und
konkav gespannte Formensprache, sind prägende Merkmale
dieser Arbeit. Bruchartige Strukturen auf der Rückseite, verweisen auf die ursprüngliche Nähe zur Erdkruste. Spuren aus
dem Steinbruch erinnern an die Freilegung des ursprünglich
13 Tonnen schweren Rohblocks. Oben ist der Stein unbearbeitet - in seinem Ursprung belassen und scheint den
Himmel zu berühren. Betrachtet und berührt man den 200
Millionen Jahre alten Granit Stein (roter schwedischer
Granit), entwickelt sich auch ein Gespür für die Kraft der
vorletzten Eiszeit, die diese Landschaft zwischen Niederung
und Reichswald so sehr geprägt hat.

Die Granitskulptur STEINZEICHEN und LICHTSTEIN
steht im Zentrum von Nütterden und verbindet die
Geschichte mit der Gegenwart und der Zukunft und stellt den
Betrachter in den Mittelpunkt neuer Raumbeziehungen.
Künstler: Christoph Wilmsen-Wiegmann (Kalkar), rechts auf
dem Foto; www.wilmsen-wiegmann.de

Frauenwallfahrt im Zeichen des Betens und Gesprächs
KRANENBURG.
Zum
gemeinsames Frühstück
zweiten Mal bestimmte die
verzichtet werden, nicht
Corona-Situation
die
aber auf ein kurzes
Teilnahme an der diesjähriBeisammensein bei einer
gen Frauenwallfahrt, zu der
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in
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Begrüßungsrede schwer- Als ein besonderer Augenblick galt sicherlich auch der liturgidurch einen Gegner der
punktmäßig der vor einiger sche Schleiertanz der Tanzgruppe van Donzel zu den
Maskenpflicht in IdarZeit verstorbenen kfd Instrumentalklängen des Liedes „Ave Maria“ von Johann
Oberstein in Verbindung
Sprecherin
Gudrun Sebastian Bach.
mit Bibeltexten beim
Gendritzki gedacht wurde,
Kreuzweg im Vordergrund
widmeten sich Dechant Christoph Scholten und Diakon standen. Neben mehreren zeitnahen weiteren Themen blieGünter Gendritzki sowie der Liturgiekreis in der Predigt und ben u.a. auch die zunehmende „Altersarmut“ sowie die
den Fürbitten dem Thema „Beten heißt mit meinen Kindern Opfer der Flutkatastrophe im Gebiet der Eifel nicht
und Enkeln über und mit Gott sprechen“ – sicherlich insbes- unerwähnt.
ondere ein Aufruf an alle Mütter und Großmütter, wobei Ein kraftvolles Glockengeläut der Wallfahrtskirche St. Peter
auch dargebrachte Zitate der Buchautorin Andrea und Paul Kranenburg während des Angelusgebets beendete
Langenbacher jede Einzelne zum Nachdenken anregten. Als die Frauenwallfahrt 2021. Zur Erinnerung war den
ein besonderer Augenblick galt sicherlich auch der liturgi- „Wallfahrerinnen“ zuvor noch ein neu entworfenes
sche Schleiertanz der Tanzgruppe van Donzel zu den Lesezeichen mit dem diesjährigen Leitwort und der
Instrumentalklängen des Liedes „Ave Maria“ von Johann Zeichnung einer Friedenstaube aus der Feder des heimischen
Sebastian Bach.
Hobbykünstlers und ehemaligen Organisten Dirk Willemsen
Im Anschluss an den Gottesdienst musste zwar auf ein ausgehändigt worden.

1.777 Schritte durch Kleve am 16. Oktober
KLEVE. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in der Klever
Innenstadt kann man in 1.777 Schritten erreichen! Am
Samstag, den 16. Oktober bietet die Wirtschaft & Tourismus
Stadt Kleve GmbH einen allgemeinen Stadtrundgang an, der
um 14.30 Uhr am Schüsterken an der Herzogstraße beginnt.
Stadtführer Norbert Schmitz wird die Geschichte(n) der
Schwanenstadt mit einem Augenzwinkern erzählen und weiß
viel über Schwanenburg, Lohengrin und Haus Koekkoek zu
berichten. Voraussetzung für die Teilnahme ist, getestet,
geimpft oder genesen zu sein. Die Teilnahmegebühr von 5 €
pro Person sollte möglichst passend bezahlt werden. Eine
Anmeldung bei der Wirtschaft & Tourismus Stadt Kleve
GmbH unter Tel.: 02821/84806 ist aufgrund der begrenzten
Teilnehmerzahl erforderlich.
Am Samstag, den 16. Oktober bietet die Wirtschaft & Tourismus Stadt Kleve GmbH einen allgemeinen Stadtrundgang an, der
um 14.30 Uhr am Schüsterken an der Herzogstraße beginnt.

An Halloween Gruseltour auf der Grenzland-Draisine
KLEVE-KRANENBURG. In diesem Jahr kann man den
Halloweenabend einmal wieder ganz gruselig auf der
Draisine verbringen. Treffpunkt für die gesellige Tour am 31.

Oktober 2021 ist um 17.00 Uhr am Draisinenbahnhof Kleve
an der Wiesenstraße. In der Dämmerung geht es auf
geschmückten Draisinen in Richtung Kranenburg. Beim
Zwischenstopp in Nütterden können sich die Teilnehmer bei
Glühwein und Kakao aufwärmen und bei Ankunft in
Kranenburg wartet dann eine leckere Kürbissuppe im
Caféhaus Niederrhein. Die Gäste dürfen gerne verkleidet
kommen! Gegen 21 Uhr geht es mit dem Bus wieder zurück
nach Kleve.
Das Programm kostet für Erwachsene 29,90 € und für
Kinder bis 14 Jahren 21,90 € inklusive Draisinenfahrt,
Glühwein oder Kinderpunsch, Kürbissuppe und Bustransfer
zurück nach Kleve. Eine Buchung vorab bei der GrenzlandDraisine (Tel.: 02826/9179900) ist unbedingt erforderlich.
Weitere Infos, Touren und Arrangements gibt es auf
www.grenzland-draisine.eu.
Gruseln auf der Grenzland-Draisine am 31. Oktober
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Spaces van Wil

SPORT
Uitslagen tweede onderlinge wedstrijd
Rijvereniging De Bergruiters
Op 2 en 3 oktober heeft Rijvereniging ‘De Bergruiters’
samen met manege ‘Stal Ebbers’ in Beek haar tweede onderlinge wedstrijd gehouden. Deze keer mochten alle opa’s,
oma’s, ouders en andere supporters er weer bij zijn.
De zaterdagavond werd afgetrapt met de dressuurproef van
onze jongste ruitertjes en amazones in de categorie D en C.
Sommige pony’s moesten weer even wennen aan het publiek
en ook voor de ruitertjes was het spannend. Op de regenachtige zondag reden de grotere ruiters en amazones in de ochtend hun dressuurproef en in de middag ging het los met de
vaardigheid ‘springen’. Altijd weer een spannend en dynamisch onderdeel van de wedstrijd waarbij het draait om het
rijden van een foutloos parcours en om snelheid in de barrage. Veel gehoorde opmerkingen van ruitertjes en amazones is
het volwassen ‘Meedoen is belangrijker dan winnen’ en na
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afloop het nuchtere ‘Pfff, dat was spannend, maar ik ben
redelijk tevreden’.
Omdat het natuurlijk wel een wedstrijd blijft, hebben we na
afloop in elke categorie prijzen uitgereikt. Via deze weg willen we de winnaars nog een keer in het zonnetje zetten:
Dressuur:
Categorie D: Sara Swart
Categorie C: Jip Hendriks
Categorie B: Julia Nobbe
Categorie A: Ella Mulder
Categorie A1: Nadia Nobbe
Categorie Eigen pony: Noëlle Leenders
Categorie Paard / 18+EP: Vera Ekkebus
Categorie Wedstrijdpony: Niek Daamen

De vorige bijdrage aan de Rozet is al
enkele maanden geleden. Inmiddels
zijn er al veel locaties bezocht zoals
vaker kunst in Persingen. Zo hebben
we ook Harderwijk bezocht met de
mooie Vischafslag… Natuurlijk is de
polder vaker bezocht waar het zand
doorgespoten werd en er een talud
werd gemaakt. 3 September was in het
Bevrijdingsmuseum het eren van de
Amerikaanse Rossies. Ook het info
centrum in Keeken is bezocht met veel
Heemkunde informatie. En dan was er
nog de KCN-route Zuid oever waar
meer kunst locaties werden bezocht
waaronder Marjolijn Richtering waar
meer kunstenaars waren. En dan het
evenement in Kekerdom waar na de
Heilige Mis men gezellig aan de koffie
met koek zat, en er informatieve

kraampjes waren. Heel apart was het
trouwen evenement met ook een trouwbeurs waar men veel informatie kon
vinden, Er was zelfs een echte trouwpartij…! En er was ook op 17 september de onthulling van drie straatnaam
borden, zo kregen de Van Steenstraat,
de Stappershoef straat en Boutenstraat
onder het bord wat de personen betekend hebben in de oorlog! 19 september was er de opening van de expositie
over het werk van Ingrid Linskens-Ras
die Bronzen penningen maakte. Zo is
er de tentoonstelling 10 jaar Nacht van
de Ommetjes. 20 september is de tentoonstelling in Huis der Geschiedenis
bezocht met kunst van 37 kunstenaars.
U kunt alles terug zien door op Internet
in te vullen: Spaces van Wil.

Springen:
Categorie D: Merel Coopmann
Categorie C: Nikki Groothuijse
Categorie B: Daantje Rikken
Categorie A: Ella Mulder (foto)
Categorie A1: Nadia Nobbe
Categorie Eigen pony: Noëlle Leenders
Categorie Paard / 18+EP: Charles Timmermans
Categorie Wedstrijdpony: Niek Daamen
We willen familie Ebbers, alle helpers, de deelnemers en hun
supporters bedanken voor het gezellige en geslaagde weekend en zien iedereen graag terug bij de clubkampioenschappen op 6 en 7 november! Mét waterbak voor de winnaars,
dus mis het niet...
Ella Mulder op paard Mary Lou bij het onderdeel Springen

Renée Plass, Voorzitter Rijvereniging de Bergruiters

Eindelijk is het weer zover…
We mogen weer handballen!
GROESBEEK. Met een leuke kleurige
kaart met bovenstaande tekst, thuisbezorgd bij alle leden, start handbalvereniging Groesbeeks Glorie de handbalcompetitie 2021-2022.
Na anderhalf jaar geen competitie hebben kunnen spelen, als gevolg van de
corona-maatregelen, begint in het eerste weekend van oktober de nieuwe
handbalcompetitie.
Voor bijna alle teams met een uitwedstrijd maar in het weekeinde van 9 en
10 oktober zijn weer de eerste thuiswedstrijden.
Groesbeeks Glorie speelt in de competitie met 1 damesseniorenteam, 1
dames recreantenteam en 6 jeugd
teams (1 A jeugd, 1B jeugd, 2 D jeugd
en 2 E jeugd). De allerjongsten, de F/H
jeugd spelen geen competitie maar
hebben 18 x een mini-toernooitje.
Zaterdagavond 9 oktober speelt dames
1 om 20.00 uur thuis tegen Vespo DS1
uit Venhorst.
De overige teams spelen op zondag 10
oktober hun eerste thuiswedstrijd, zie
overzicht hieronder.
In dit weekeinde worden ook van alle
teams weer nieuwe teamfoto’s gemaakt
voor plaatsing op de website ,

Donderdag 7 oktober
19:30 Switch'87 DS 2 - Ikaros DS 2
19:30 Tweestroom DS3-Switch'87 DS 4
21:00 Volamie HS 1 - Switch'87 HS 1
21:30 SC Wychen HS1 - Switch'87 HS 3
21:30 Pegasus HS 8 - Switch'87 HS 2

www.groesbeeksglorie.nl
Groesbeeks Glorie heeft het nodige
gedaan om de sporthalkantine weer
geopend te krijgen.
De vereniging is blij met het bericht
van de gemeente dat er met Mike van
de Steeg een nieuwe sportkantinebeheerder is aangesteld en wenst hem
veel succes.
Toegang tot de sporthalkantine is vooralsnog gebonden aan een geldig corona toegangsbewijs ( via de app of een
papieren print ).
De vereniging nodigt alle ondersteunende leden en supporters graag uit om
weer naar het handballen te komen kijken en de teams aan te moedigen.

Thuiswedstrijden op 10 oktober
9:00
10:00
E-Jeugd Groesbeeks Glorie E2
Aristos (B) E1
10:00
11:00
E-Jeugd Groesbeeks Glorie E1
Handbal Someren E2
11:00
11:45
D-Jeugd Groesbeeks Glorie D2
the Flyers, D2
11:50
12:50
Dames B-Jeugd
Groesbeeks Glorie DB1
Bedo DB1
12:50
14:00
Dames A-Jeugd
Groesbeeks Glorie DA1
Bedo DA1

Word jij een van onze vrijwilligers?
Op sportpark de Hove in Millingen aan
de Rijn vinden meerdere activiteiten
plaats door verschillende gebruikers.
Voetbal SC Millingen; Korfbal DKV
ODIO; Volleybal Switch ‘87; Boxing
Gym Millingen; Dansen/bewegen
Wendy´s way Dancing; Bootcamp –
Van Deelen; Beweegtuin; Voedselbank;
EHBO
Al deze activiteiten zorgen voor veel
bedrijvigheid en ook gezelligheid op
ons sportpark. Maar dat gaat niet vanzelf. Daarvoor is een groot team van
vrijwilligers dagelijks nodig. Om alle
activiteiten goed te kunnen laten verlopen zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers die ons komen versterken.
Op meerdere plekken kunnen wij mensen goed gebruiken.
Onder andere:
• Terreinmeesters
• Kantine / planning

Wedstrijdschema
Switch ‘87

• Kantine / bar bezetting
• Huismeesters
• Onderhoud
En nee, u hoeft echt geen lid te zijn om
vrijwilliger te worden. Heeft u tijd
over? Bent u gepensioneerd? Wilt u iets
doen om jongeren en ouderen te kunnen laten bewegen/sporten? Komt u
graag onder de mensen en bent u
benieuwd wat u kunt betekenen voor
ons?
Neem dan contact op en stuur ons een
mail. Met een kop koffie erbij vertellen
wij u graag meer over onze mogelijkheden.
Wij nodigen jong en oud uit om te
reageren. Vele handen maken licht
werk.
Meld u aan, en wordt vrijwilliger!
Gewoon omdat het kan, en vooral
omdat het leuk is.
Reacties: secretariaat@scmillingen.nl
Namens alle gebruikers alvast dank!

Zaterdag 9 oktober
09:00 Rabobank Orion MB 2 Switch'87 MB 1
14:00 Switch'87 MC 1 - Sparta Zelhem
MC 1
15:15 AETOS MB 1 - Switch'87 MB 2
15:30 Labyellov DS 1 - Swikaros DS 1
16:00 Nuovo DS 2 - Switch'87 DS 3
Zondag 10 oktober
Sportzaal Trumele/D'n Hoender,
Dreumel, Minitoernooi niveau 4 t/m 6
Maandag 11 oktober
18:30 Switch'87 MB1-Switch'87 MB2
19:30 Switch'87 DS 3 - Trivos DS 7
21:15 D.V.O.L. HS 1 - Switch'87 HS 1
Donderdag 14 oktober
19:30 Switch'87 DS 2 - Pegasus DS 7
19:30 Switch'87 DS 4 - Kidang DS 8
19:30 Switch'87 HS 3 - Pegasus HS 7
21:30 Switch'87 HS -Weekenders HS2
21:30 Switch'87 HS 2 - Sportclub
Wychen HS 1
Zaterdag 16 oktober
13:00 Smash '68-SCM MC 1 Switch'87 MC 1
14:00 Switch'87 DS3-VoCASA DS10
14:00 Switch'87 JB 1 - Excelsior JB 1
14:00 Switch'87 MB 1 - AETOS MB 2
14:00 Switch'87 MB 2 - REBO ERA
Makelaars/Rebelle MB 1

Doe ook mee, kom koersballen
KEKERDOM. Heb je op woensdag
middag tussen 14.00 uur en 16.00 uur
nog 2 uur vrij kom dan naar het
Kulturhus in Kekerdom om een paar
uurtjes te koersballen.
Je kunt vanaf 6 oktober een kijkje
komen nemen en geheel vrijblijvend al
met het spel kennis maken.
De sfeer is er altijd goed en bewegen is
voor je lichaam gezond.

Het eerste kopje koffie is gratis.
Heb je interesse meld je dan aan bij
Geert Frieling Weverstraat 86 in
Kekerdom E.Mail adres: geertfrieling@gmail.com
De contributie is € 10,00 per kwartaal.
Voor vragen mag je bellen naar Geert
Frieling 0481- 431478.
Alvast veel plezier.
Seniorenbond Kekerdom

Repair Café Beek
Nu de herfst begonnen
is maken we het binnen
weer gezellig. Dan
hebben we ook weer
meer tijd om op te ruimen en te onderzoeken
of kapotte spullen nog
gerepareerd kunnen
worden. Repair Café
helpt je daar graag bij,
wij zijn er weer op
zaterdag 9 oktober van
11:00-14:00 in het
Kulturhus in Beek. We
zijn benieuwd naar wat
er deze keer meegenomen wordt. We
houden nog rekening met de afstand
houden. Deskundige vrijwilligers
bekijken wat het probleem is en wat er
aan te repareren valt. Je kunt ook met
het advies van de vrijwilliger zelf aan
de slag. Zo leer je met de kennis van de
vrijwilligers om zelf te repareren. Wij
repareren elektrische apparaten, kleding, fietsen en klein meubilair.
Samen met de deskundige reparatie-

vrijwilligers gaan we zoveel mogelijk
spullen van de afvalberg redden. Een
kleine gift wordt op prijs gesteld.
Voor meer informatie:
Ruud Jansen 024 6843969
repaircafebeek@upcmail.nl
zie ook http://www.repaircafenijmegen.nl/
Repair Café Beek wordt mogelijk
gemaakt door vrijwilligers.

Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans
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Thornse straat 20 • Telefoon: 024-6792399
6575 JJ Persingen ( a/d N840 richting Millingen)

www.dethornschemolen.nl
• Dagelijks vanaf 10.00 uur geopend
• A LA CARTE DINEREN & LUNCHEN enz
• Nu MOSSELEN & WILDKAART binnenkort
• DINERBONNEN VOOR IEDER BEDRAG
• MENU’S VOOR GROEPEN
• ONTBIJT 1ste zondag v/d maand ,
groepen ook andere dagen
• HIGH TEA
• PANNENKOEKEN
• GROOT TERRAS MET WIND- & REGENSCHERMEN
• www.largerthanlife.nl ( spellen rond de molen)
• BEPERKTE FEEST MOGELIJKHEDEN

SPAAR GEEN CENTEN MAAR MOOIE MOMENTEN !!!
CAFE- ZAAL- CAFETARIA-RESTAURANT DE VINK IN OOIJ
MEER DAN 60 JAAR HET ADRES VOOR :
• VERJAARDAGEN 40+ 50+ 60+ enz enz
• HUWELIJKSFEESTEN
• RECEPTIES, BEGRAFENISSEN
• BOVENZAAL ( met lift ) tot 75 personen
• CAFE ( of gedeelte ervan ) tot 120 personen
• BUFFETTEN IN VELE PRIJSKLASSES
• PIZZA’S UIT EIGEN KEUKEN
• CATERING OP UW LOCATIE VAN SALADE TOT COMPLEET VERZORGDE FEESTEN

www.de-vink.nl
horecabedrijf

De Vink Ooij

Koningin Julianalaan 20 • Ooij • (024) 663 1334

